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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer achtentachtig

Het voorwoord voor deze Klepper schrijf ik op 
de dag dat de VSB Poëzieprijs 2011 is uitgereikt 
aan de 82-jarige dichter Armando. En waarom 
begin ik nu zo? Omdat ik opeens bedacht dat 
in onze Klepper bijna nooit gedichten staan. 
Eigenlijk is dat raar, in de meeste gevallen 
worden plaatselijke krantjes en populaire 
tijdschriften juist als podium gebruikt voor 
(amateur) dichters. Zijn Schoonrewoerders 
geen dichters? Of durven Schoonrewoerders 
niet zo goed?

Ik heb mij voorgenomen om meer aandacht 
voor het gedicht te vragen in de Klepper. Dit is 
de start: in het voorwoord. 

De Klepper.

De brievenbus kleppert
of vaak niet, want voor hij is geopend
heb ik De Klepper 
al uit de handen van de bezorger al lopend
aangepakt.
Zoveel geklepper, in het tempo van een rapper
lees ik het winternummer
als een lente-oppepper.
Fijn!
De Klepper.

Wellicht geldt: als er één schaap over de dam 
is, dat er dan vele volgen. Ik daag de Schoon-
rewoerders uit: stuur uw/jouw gedicht in. Wij 
hebben geen prijs en ook geen jury, wij bieden 
een mooi podium. 

Deze Klepper bevat ook een podium voor 
onder andere: geridderde brandweermannen, 
voor sneeuwruimers op de Noorderwoerd, 
voor Brian, voor een man met een passie op 
het gebied van fotografie en computertech-
niek en voor Geuf. De variatie in dit nummer is 
weer heel groot.

We kijken terug op de winterproeverij met de 
stroomstoring, maar gelukkig niet in de toren 
van de Hervormde Kerk. We dwalen over de 
wereld met Artaban, de vierde wijze uit het 
kerstverhaal van de kerstnachtdienst. We 
reizen met meneer Bikker mee in de ruimte 
en in de tijd: een verkenningstocht met de SIA 
in de Kempen en herinneringen aan bedsteden 
en wie daar wel niet allemaal in sliepen. 

Nadrukkelijk wil ik uw aandacht vragen voor de 
‘spreekbeurt’ van Jose Brouwer over de Oran-
jevereniging. Het is eigenlijk niet helemaal 
haar eigen spreekbeurt, maar het komt zeker 
recht uit haar hart, lezen dus! 

De redactie van De Klepper hoopt dat u weer 
veel plezier beleeft aan deze uitgave. 

Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 89 is vrijdag 25 maart. Klepper 
89 zal rond 15 april worden bezorgd. 
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Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT

Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Voor al uw woonwensen

 
 

 

Voor al uw tuinwerkzaamheden 
 
 
 
* Tuinaanleg 
* Tuinontwerp 
* Tuinrenovatie 
* Tuinonderhoud 
 
 
 
Heeft u interesse ? 
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoveniersbedrijf de Woerd 
Brinkstaat 16 
4145 KR Schoonrewoerd 
tel: 0345-641132 of 06-54383826 
e-mail: dewoerd@chello.nl 

Pedicure & Schoonheidssalon 
MARIEKE

NU OOK BIJ U AAN HUIS!

Uw voeten hebben heel wat te dragen, 
verzorg ze daarom goed, maar vergeet 

ook uw gezicht niet!

Bel voor een pedicure en/of 
schoonheidsbehandeling

0345 - 641561



Tijdens de jaaravond van de Schoonrewoerdse 
vrijwillige brandweer werd een viertal brand-
weermannen verrast met een lintje. De 
jaaravond is altijd een goedbezochte gebeur-
tenis. Een avond gezelligheid, waar wordt 
teruggeblikt en bijgepraat. En dit keer dus een 
avond met een bijzonder karakter, maar daar 
wisten de vier heren niets van. Jan Brouwer, 
Huib de Bruijn, Ad de Jong en Thomas Sterk 
werden geridderd tot lid van de Orde van 
Oranje Nassau. Een gedenkwaardig moment 
en voor de Klepperredactie een mooie aanlei-
ding voor een gesprek met deze gedreven en 
dappere mannen. 

Lid van de Orde van Oranje Nassau
We zitten aan tafel in de brandweerkazerne. 
De vier heren keurig in hun brandweerpak (Jan 
was zelfs door Huib weer naar huis gestuurd 
om zijn officiële broek aan te doen). Met veel 
genoegen spreken ze over de brandweer en 
over die bijzondere avond. De burgemeester 
die zulke lovende dingen zei; het officiële 
opspelden, wat toch echt wel iets raakte van 
binnen; alle familie en bekenden die alles zo 
goed geheim hadden gehouden. 
Huib: “Mijn vrouw ging mee, dat vond ik leuk. 
Ze gaat niet altijd mee, maar dat de vrouwen 
meegaan naar zo’n avond is helemaal niet 

ongebruikelijk, dus dat zette mij niet aan het 
denken. Ook mijn dochter ging mee, want die 
zou mijn vrouw dan naar huis brengen als ze 
te moe werd en dan kon ik nog wat langer 
blijven. Ook dat klonk heel plausibel en ik had 
niks in de gaten. Ze drongen wel allebei erg 
aan om de filmcamera mee te nemen. Ik vond 
dat niet zo nodig. Eenmaal in de zaal op de 
kazerne viel het me op dat er veel kinderen 
waren. Ik dacht nog: “Misschien doen ze een 
liedje ofzo, toch goed dat ik die camera bij me 
heb. Maar aan een lintje had ik nooit gedacht.”
Jan: “Eigenlijk kon ik helemaal niet: ik moest 
naar een bruiloft, een van onze plukkers was 
25 jaar getrouwd. Maar Joop (de brandweer-
commandant) legde er veel nadruk op dat ik 
bij het officiële gedeelte van de avond toch 
echt aanwezig zou zijn. Ik was goed en wel een 
half uur binnen en toen zag ik mijn moeder 
binnenkomen en twee van mijn zonen. Toen 
dacht ik wel: “He, er gaat vast iets gebeuren, 
ben ik soms 25 jaar bij de brandweer?” Dan 
sta je zo’n beetje te rekenen…”
Thomas: “De kinderen hadden een verjaardag 
en daar zouden ze heen. Dat was vlakbij en ik 
hoor mijn vrouw zeggen: “Zet de fietsen maar 
vast buiten.” Ik denk nog: ‘Waarom gaan ze 
op de fiets?” Nee, hoor ik had ook niks in de 
gaten.”

Brandweermannen in de schijnwerpers



Ad: “Het enige wat me al een paar weken 
opgevallen was: we hadden allerlei afspraken 
en dat kon dan volgens Tineke steeds niet 
op deze avond. Ik had het er wel eens met 
Tineke overgehad, zo van: als mij dat nog 
eens overkomt met zo’n lintje, dan moet ik 
m’n speech wel klaar hebben. Maar ja, niet aan 
die jaaravond van de brandweer gedacht. Toen 
stapten mijn dochters binnen,… ja, toen voelde 
ik nattigheid.”

Iemand die van wanten weet
Op tafel staat de grote blauwe doos waar de 
oorkonde in zit en de onderscheiding met een 
boekje met instructies over het dragen, want 
dat mag niet bij elke gelegenheid. Er zijn strikte 
voorschriften. Wanneer en hoe is 
hun loopbaan bij de brandweer 
eigenlijk begonnen?
Huib zit al vanaf 1987 bij de 
brandweer. Dat komt eigenlijk 
door Ad. Als Huibs vrouw in de 
winkel kwam, vroeg Ad steevast: 
“Heeft Huib nog vrije tijd?” Nou 
toen Huib dan eindelijk ‘ja’ had 
gezegd, was het met de vrije 
tijd gedaan. Altijd al bij de BHV 
(bedrijfshulp verlening) van de 
melkfabriek en de laatste jaren 
ook in het korps van Leerdam. 
De maandagavond is hem heilig: 
brandweeravond. Ja, dan ga je 
niet naar een verjaardag en je 
viert ook niet je eigen verjaardag, 
dat moet dan op een andere 
avond. 
Jan is bij de brandweer gekomen na de brand 
bij De Stoep. Hij was toen 18 jaar, is nu 23 jaar 
bij de ploeg. Het was zo’n fijne winter met veel 
ijs en “we gingen vaak schaatsen met een paar 
maten. Zo kwam de brandweer ter sprake. 
Gijs vroeg het mij. Ik moest nog in dienst. Als 
chauffeur kon ik vanuit dienst toch makkelijk 
heen en weer naar Schoonrewoerd.”
Thomas zat al sinds 1979 bij de brandweer 
in Nieuwland, waar hij eerst woonde. Nadat 
hij verhuisde naar Schoonrewoerd werd hij 
gevraagd om door te gaan met het brand-
weerwerk in zijn nieuwe woonplaats. Thomas 
werkte toen in Schoonrewoerd en zat dus dicht 
genoeg bij om mee te kunnen uitrukken als 
er overdag iets voorviel. Inmiddels werkt hij 
buiten Schoonrewoerd en kan hij overdag niet 
meedraaien, maar ’s avonds en in het weekend 
uiteraard wel.
Ad is nu 34 jaar bij de brandweer. Hij vertelt: 
”Voor de vrijwillige brandweer moet je eigenlijk 

in het dorp wonen en werken. Zodat je snel bij 
de kazerne kunt zijn als er zich iets voordoet. 
Werk je bij een baas dan bestaan er regelingen 
om ervoor te zorgen dat je ook bij je bedrijf 
weg mag op het moment van een oproep.” 
Huib vult aan: “Het gaat ook om het over en 
weer natuurlijk: ik zit bij de melkfabriek in de 
BHV, dan is het voor een bedrijf ook prettig 
om een werknemer te hebben die van wanten 
weet.” 
Ad en Jan hebben een eigen bedrijf. Daar 
moet altijd iemand het werk overnemen. We 
verbazen ons er samen over dat er maar weinig 
vrijwillige brandweerlieden uit de diensten-
sector (gemeente, onderwijs, e.d) zijn. Daar 
zou het besef van het belang van de brandweer 

toch met name moeten leven.

Je bent een brandweergezin 
Wat mij heel duidelijk wordt: 
brandweerman ben je zeven 
dagen per week en vierentwintig 
uur per dag. Dat legt beslag op 
jezelf, maar ook op je gezin. Het is 
nooit helemaal zeker dat je samen 
naar die verjaardag kunt of naar 
de ouderavond van je kinderen. 
Jan vertelt: “Het is een gewoonte 
geworden: als de pieper ’s nachts 
afgaat, vliegen we als een speer 
uit bed.” Jan schiet in de kleren, 
die keurig klaar liggen en Ank 
zet alle deuren in huis open 
inclusief de buitendeur, zodat 
Jan in één run weg kan. “Je hebt 
geen tijd om naar je autosleutels 

te moeten zoeken. De auto staat al klaar in 
de goede rijrichting op het erf. Elke seconde 
telt.” De anderen knikken, ja, zo gaat dat. Je 
wordt weggeroepen, dan laat je alles vallen en 
je weet nooit wanneer je weer binnenrolt en 
wat je dan allemaal hebt gedaan en gezien. 
Huib laat zijn vrouw nog weleens in een winkel 
staan. Ze wacht netjes, want ze weet: hij komt 
altijd weer terug. Ik besef dat je geen brand-
weerman bent, je bent een brandweergezin.
Op mijn vraag: “Waarom ga je dat brandweer-
werk nou doen?” komen direct de woorden: 
“Gezellig… leerzaam… het geeft zoveel voldoe-
ning… kameraadschap…” Ik kijk in 4 paar spran-
kelende ogen, trotse gezichten en het is over-
duidelijk dat ze het menen. “Maar,” breng ik in, 
“het is natuurlijk niet allemaal zo gezellig. Je 
wordt geroepen bij soms heel akelige situaties. 
Je rukt uit voor een brand of een ongeluk hier 
in de buurt en de mensen die je daar treft, 
ken je vaak en soms zelfs heel goed, dat lijkt 



me zwaar en moeilijk.” Weer wordt er geknikt 
en de antwoorden komen nu wat trager. Voor-
beelden van nare situaties en ongelukken. 
Herinneringen aan wat niet goed afliep en aan 
acties waarbij de afloop onbekend is gebleven. 
Ad: “Burgemeester Ties van Velen heeft er 
indertijd voor gezorgd dat de nazorg goed 
geregeld werd. Het is tegenwoordig gewoner 
dat je met elkaar praat over wat je meemaakt. 
Ook de vrouwen hebben een soort cursus 
gehad over hoe om te gaan met een man 
bij de brandweer. Waarbij er uiteraard geen 
standaard procedure is voor het verwerken 
van traumatische gebeurtenissen. De een is 
een prater, de ander niet. Elkaar goed kennen 
en goed op elkaar letten is waardevol.

Ik in volle uitrusting, zij met haar bood-
schappen in de hand 
Huib haalt er een plaat met foto’s bij. Een grote 
uitslaande brand, gelukkig zonder slachtoffers, 
een aantal jaren terug. Ad herinnert zich dat 
de pieper afging toen hij achter de kassa zat 
en een mevrouw uit Overheicop aan het helpen 
was. Hij spurtte weg en liet de mevrouw wat 
beduusd achter in de winkel, terwijl hij nog 
gauw riep: “Er komt zo iemand bij u…” het was 
een rietkapbrand bij… zo bleek even later, die 
mevrouw zelf! Die mevrouw wist nog van niets. 
“Dat was wel raar om haar even later te zien 
bij haar huis. Ik in volle uitrusting bezig met 
blussen met de anderen, zij met haar bood-
schappen in de hand.” 
Met ontzag vertellen ze het verhaal van een 
ongeluk waarbij een mevrouw ernstig beklemd 
zat in de auto. Het ging niet goed met die 
mevrouw dat was heel duidelijk. De trauma-
helicopter was er al snel en de verpleger vroeg 
Jan om te assisteren: Jan moest haar hoofd 
heel goed vasthouden, terwijl de verpleger 
hard aan haar benen trok. De beknelling in haar 
rug schoot eruit. Het was een levensreddende 
actie. Ik voel het kippenvel op mijn rug van dat 
verhaal en vooral van de ernst waarmee Jan en 
Ad het samen vertellen.      
“Maar je wordt ook wel eens opgeroepen voor 
een paard in de sloot of een oliespoor.” Dat 
laatste daar hebben de mannen duidelijk een 
hekel aan. Ja, natuurlijk, het is ook belang-
rijk, maar vaak ga je dan iets doen wat best 
voorkomen had kunnen worden door voor-
zichtiger te rijden of beter onderhoud te laten 
plegen.     

Een grote brandweerhand, die wat 
strelend over de auto gaat
We lopen naar de brandweerauto voor een 

mooie foto. Thomas wijst op de wandplaten in 
de garage: “Er is veel veranderd in de loop van 
de tijd. Daarom zijn het oefenen en de theorie-
avonden zo belangrijk. Steeds meer auto’s 
hebben tegenwoordig airbags, een veiligheids-
attribuut, maar als je een slachtoffer aan het 
helpen bent en dat ding klapt vanuit het stuur 
onverwacht uit, dan kan dat heel onveilig 
zijn.” Ook de wedstrijden die worden georga-
niseerd dragen bij aan een soepel verloop van 
de noodzakelijke acties. Je oefent dan soms 
een ‘bedachte ramp’ maar je leert weer hoe je 
goed op elkaar moet in spelen, je hoort terug 
van de jury wat er goed ging en wat er beter 
kan. Heel leerzaam. 
Volgens mij zie ik in het voorbijgaan een grote 
brandweerhand wat strelend over de auto 
gaan. De mannen zijn trots op hun spullen en 
doen het onderhoud aan de auto’s en gebouwen  
grotendeels zelf. Er is een vaste ploeg voor het 
schoonmaken, het controleren en dat soort 
zaken. Net zoals er een vaste ploeg is die zich 
inzet bij open dagen of publiciteitsacties. 
“Staan we er zo goed op?” vraagt Ad terwijl 
hij er Jan op wijst dat zijn lintje scheef zit. 
Ze schuifelen wat verlegen heen en weer, die 
geridderde brandweermannen. Duidelijk meer 
doeners dan showmannen. Dat voelt wel zo 
veilig. 

Gefeliciteerd, Jan, Ad, Huib en Thomas!

Jolanda Lemcke



advies – levering – verhuur – service – reparatie – laswerk – vca keuring 

                                                                        Onderhoudsbeurten 

                                                     Het zaagseizoen is weer begonnen. Laat daarom 
                                             uw kettingzaag controleren voor uw veiligheid en het behoud  
                                                                                van de machine.  

Maak alvast telefonisch of online een afspraak voor de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt van uw grasmaaier en uw eventuele andere 
machines. Speciaal hiervoor kunt u gebruik maken van onze 

gratis haal- en brengservice. 

Schaikseweg 82a 4143HH Leerdam – 0345-642164 – 06-23801414 
Openingstijden: ma/wo/do 18.45–21.45, di/vr 8.00- 18.00, za 8.00-17.00 

www.gengtuinenparkmachines.nl 

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen



Natuur- & Vogel-
wacht ‘De Vijfhee-
renlanden’

Het jaar 2010 was het jaar van de biodiver-
siteit: de verscheidenheid van soorten. Er 
werden tellingen gedaan van o.a. vogels, 
insecten, planten en schimmels. Er werden 
beschrijvingen gemaakt van gebieden, er 
werden voorspellingen gedaan over ontwikke-
lingen. Er gebeurde heel veel.
Ik denk dat we de afgelopen tijd op de grens 
van 2010 en 2011 met name een grote diversi-
teit in het weer hebben gezien. Er was strenge 
vorst, sneeuw, regen, wind, maar ook weer heel 
zachte dagen met zon. Het buitenzijn ervaar 
je dan op zoveel verschillende manieren: op 
de schaats door de polder en over mooie spie-
gelende plassen. Met koude handen en rode 
wangen naast de grootste sneeuwpop van de 
straat. Verlangend naar binnenzitten als je op 
de fiets tegen regen en wind in moet fietsen. 
En vandaag: zo heerlijk genietend met je ogen 
tot spleetjes geknepen in de zon. Wat een 
variatie!

In de Schaapskooi is ook weer volop variatie. 
De lezingen op de donderdagavonden zijn 
werkelijk erg afwisselend, maar wel allemaal 
met een hoge kwaliteit van beeld en verhaal. 
Kom gerust kijken op:
10 februari gaan we met Arie Vermeer naar 
het Franse Nationaal Park: de Mercantour. 
Het ligt op de grens van Frankrijk en Italië en 
biedt: “een natuurbeleving met allure!”
24 februari laat Zomer Bruijn ons het (nest)
leven van de gierzwaluw zien. Via een uniek 
observatiesysteem laat Zomer ons kennis-
maken met het paargedrag, het nestbouw-
gedrag, de eileg en het uitbroeden en groot-
brengen van de jongen. 
10 maart neemt Philip Friscorn ons mee naar 
het onbekende Aldabra, een atol in de 
Indische Oceaan. Deze onbewoonde stip in 
de oceaan heeft de grootste biodiversiteit op 
aarde en daar krijgen we een uitgebreid beeld 
van. 

In januari en februari is de expositieruimte 
van De Schaapskooi gevuld met foto’s van 
Hennie Marks. De fotoserie heet: Langs de 
kust. U kunt beelden zien van de kustlijn van 
Normandië, Nord-Pas-de Calais, Ierland en 
Wales. De foto’s zijn veelal tegen de sche-

mering gemaakt, waardoor een warme sfeer 
ontstaat. Opvallend is dat mensen ontbreken 
op de foto’s: het gaat echt om het landschap. 

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogel-
wacht zijn in deze maanden druk bezig met 
het knotten van wilgen, het bijhouden van 
hoogstamboomgaarden en het schoon-
maken en repareren van nestkasten. Dat 
gebeurt in gezellige groepen. Iets voor u? 
Er zijn altijd handen nodig. Kijkt u op de 
website om hierover meer te weten te komen: 
www.natuurcentrum.nl.
 

Jolanda Lemcke

JUBILEUM 
100 JAAR 
NOACHSCHOOL

Allereerst wil ik iets uit de vorige Klepper recht-
zetten. Er stond namelijk een foute datum 
voor de Reünie (sorry). De reünie is namelijk 
op zaterdag 11 juni 2011.

Voorafgaand aan de reünie hebben we een 
feestweek. Deze zal zijn van DV 6 juni t/m 11 
juni met als afsluiting de reünie van 14.30 uur 
tot 16.30 uur. Zet u/jij het alvast in uw/jouw 
agenda!

In de feestweek hebben we onder andere een 
gezamenlijke maaltijd, viering, schoolreis, 
fancy fair, reünie, sport en spel, fotocollages 
door de jaren heen en… eigenlijk te veel om op 
te noemen. Wees allemaal welkom. 
De voorbereidingen worden gedaan door  een 
commissie bestaande uit personeelsleden, 
ouders en oud-leerlingen. Dit zijn Kees de 
Korte, Janneke den Hertog, Anke Brouwer, 
Corine van Breugel, Elma Bosch, Hans van 
Beek, Jasper de With, Gijs van der Heiden, 
Aartje Vuurens, Marieke Rochat en Tineke van 
der Heijden. Heeft u zelf nog suggesties? Laat 
het ons weten. 

Op www.noachschool.nl vindt u het laatste 
nieuws en kunt u zich opgeven voor de reünie. 
Ook houden we u via de Klepper op de hoogte. 

namens de commissie “100 jaar Noachschool”
Tineke van der Heijden



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING 
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd 
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440 



1. Naam: Maik ten Caat
2. Leeftijd: 18
3. Broers/Zussen: 1 zus, Sandra
4. Hobby‛s: Voetballen, uitgaan 

met vrienden
5. School: Roc Midden Nederland, 

Toerisme Utrecht. Opleiding: 
Hotelmanager

6. Leukste vak op school: Front 
office

7. Ik heb een hekel aan: Leuge-
naars

8. Mijn favoriete sport: Voetballen
9. Ik kan geen dag zonder: Me 

moeder
10. Ik lust geen: Spruiten
11. Ik ben gek op: Me vriendin

Hallo dorpsgenoten, het is alweer 2011. Waar 
blijft de tijd! Een nieuw jaar en dus een nieuwe 
Koninginnendag. We zijn als bestuur weer 
druk bezig met het programma en het wordt 
een gezellig sportief programma. Zo komen 
er veel spelletjes voor jong en oud. Zo komt 
er ‘s morgens een spelletjesprogramma voor 
onze kleine dorpsgenoten die alleen en met 
een paar vriendjes of vriendinnetjes verschil-
lende spelletjes kunnen spelen. Dit is voor de 
kinderen die naar de basisschool gaan. 

En ‘s middags is er een zeskamp! Jawel u leest 
het goed, want we weten dat er veel sportieve 
mensen in Schoonrewoerd wonen. Een team 
bestaat uit minimaal 6 deelnemers vanaf 10 
jaar. U kunt met uw team een leuke geldprijs 
winnen. Vandaar dat we dit nu al bekend 
maken, zodat jullie een team kunnen samen 
stellen en al flink kunnen gaan trainen en 
tactieken kunnen bespreken. Schoonrewoer-
ders, we dagen jullie uit om mee te doen aan 
onze zeskamp met onze leuke  en ook nieuwe 
spellen gezien op tv!! 

Verder vraag ik uw aandacht voor het 
volgende!! Vorig jaar waren we regelmatig op 
zoek naar bestuursleden. Eigenlijk zijn we dat 
nog steeds, want we hebben nog maar een klein 
bestuur. Toch gaan we verder, maar we kunnen 
geen leuk programma neerzetten zonder vrij-
willigers!! Want wij kunnen ook maar op een 
plaats tegelijk zijn. Elk jaar hebben we onze 
pannenkoekenbaksters die vrijwillig pannen-
koeken bakken voor alle kinderen uit ons 
dorp. Wij zijn hier erg trots op en blij mee. 
Nu zoeken we vrijwilligers die ons kunnen en 
willen helpen met andere bezigheden op en 
rond Koninginnendag. Zoals het begeleiden 
van spelletjes, klaar zetten van spullen voor 
een activiteit zoals voor de zeskamp enz.

We hopen op uw medewerking en inzet. Mocht 
u interesse hebben laat het even weten aan, 
Andrea de Leeuw, Jan van Tilburg, Arnold van 
Klei, Patrick van Klei of Sjaak en José Brouwer. 
      

Oranjevereniging Schoonrewoerd

Oranjevereniging Schoonrewoerd

12. Ik word kwaad als: Iets me niet lukt
13. Een slechte eigenschap van mezelf: 

Te snel me kop laten hangen
14. Mijn favoriete vakantie: Turkije
15. Mijn favoriete muziek: Hiphop, R&B
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: Jaarmarkt
18. Dit wil ik worden: Hotelmanager
19. Dit moet anders in het dorp: Vind het 

wel goed zo
20. Tip voor jongeren: Geloof in jezelf

21. Volgende vragen aan: 
Erik van der Heijden. 



Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhouds-
beurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers, 
stenenknippers en trilplaten.

Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom 
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.

Dealer van: Samac  * trilplaten
 Bertolini  * tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
 Rotec  * doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
     * boren (hout, ijzer, beton en staal)
 Castelgarden * grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
     * houtversnipperaars
     Makita  * bosmaaiers
     * kettingzagen



Stichting 
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Op 5 januari hebben we onze nieuwjaars-
receptie gehouden. Vele Schoonrewoer-
ders mochten elkaar het goede voor 2011 
toewensen. We hebben gezellig geborreld en 
gegeten. Ons bestuur zit voor het nieuwe jaar 
vol goede ideeën. Wij hopen weer verschil-
lende leuke activiteiten te organiseren. 

De uitgestelde verkoopmiddag  is gepland op 
zaterdag 2 april. De verkoop wordt gehouden 
van 14.00 uur tot 17.00 uur in Party Centrum 
Schoonrewoerd. We hopen op een grote 
opkomst. Hiermee komt de voorjaarsavond te 
vervallen.

Niet alleen met de nieuwjaarsreceptie bieden 
we de gelegenheid om gezellig met elkaar te 
eten en te praten, maar daar is ook één keer 
per maand de mogelijkheid voor bij de open 
eettafel. Kom gerust eens kijken en probeer 
het een keer. Voor de open eettafel moet u zich 
wel even opgeven bij:
Everdien Verkerk, telefoonnummer 641684.

De datums voor de open eettafel zijn:  

Brian Looijen
Op zondag 3 oktober 2010 zijn we met papa`s 
werk een dagje naar de efteling geweest. We 
zijn ‘s morgens om half 9 vertrokken. Die dag 
was het echt heel mooi weer, en we waren 
niet de enigen die ernaar toe wilden die dag. 
We hebben bijna 2 uur in de file voor het park 
gestaan. Dat was wel jammer.
Toen we eindelijk binnen waren mochten we 
eerst op de foto, die we ook meekregen. Als 
eerste gingen we naar de Droomvlucht. Heel 
leuk, maar de rij was erg lang. Toen wilden 
we naar het Carnaval Festival, maar die was 
kapot. We gingen wat eten en drinken van de 
consumptiebonnen die we gekregen hadden.
Daarna weer verder door het park en af en toe 
een attractie. Uiteindelijk hebben we maar 5 
dingen kunnen doen, omdat het erg druk was.
Het park bleef wel een uur langer open dus 
daar hadden we geluk mee. 
Om 5 uur moesten we verzamelen in het Efte-
lingtheater om met alle collega`s van mijn 
vaders werk te gaan eten. Er was een buffet 
en het lekkerste vond ik de warme kersen met 
slagroom en de kleine pannenkoekjes. Tijdens 
het eten was er muziek en een ballonnen-
clown. Om 8 uur zijn we weer richting ons huis 
gegaan en ik vond het een geslaagde dag!
EN IK GEEF HET TIENERDAGBOEK DOOR 
AAN:KEVIN BURGRAAF

GROETJES VAN BRIAN!!!

Ti
enerdagboek



Dat lied zongen we vroeger met oudejaars-
avond. Het jaar 2010 is ook al verleden tijd. 
Het jaar overziend: “Tel al uw zegeningen één 
voor één en vergeet er geen, ja vergeet er 
geen.”

Wel, laten we eerst maar eens naar de zege-
ningen kijken die het hele dorp aangaan. De 
jongeren zullen misschien zeggen: “Ja, zeg, 
dat moet de dominee maar doen.” Maar laten 
we vaststellen dat we hier geen aardbevingen 
hebben, geen watersnood, geen modder-
stroom, geen storm. Wat een zegening dat 
dat bij ons allemaal niet zo is als in sommige 
andere delen van de wereld. 

Daarnaast kunnen we ons gelukkig prijzen met 
zegeningen, waarvan we eigenlijk vinden dat we 
er zelfs “recht op hebben”, zoals een uitkering 
als je zonder werk bent gekomen. Dan kun je 

toch nog eten en leven. In Roemenië is dat 
niet zo, daar moeten kinderen gaan bedelen 
om aan eten te komen. 

Tenslotte de zegeningen in ons persoon-
lijk leven: mijn vrouw en ik zijn nog redelijk 
gezond, we zijn nog altijd samen, we zijn 
inmiddels de 80 gepasseerd en toch dit jaar 
weer twee keer in Roemenië geweest met 
hulpgoederen. Zegeningen. Ik zal hier niet al 
die kleine dagelijkse zegeningen noemen, ik 
zou er mogelijk één vergeten, maar die kunt u 
zich vast wel voorstellen. 

Terugkijkend op een jaar geven we in de eerste 
Klepper van het nieuwe jaar de namen van 
diegenen in ons dorp die in 2010 overleden 
zijn. 

Uren - dagen - maanden - jaren vliegen als een schaduw heen

11 februari Stefan den Hartog   29 jaar
13 februari  Leen van Beuzekom  84 jaar
26 maart  Arie de Keijzer    62 jaar
5 april Geert den Hartog-de Kreij 91 jaar
17 april  Annie Terlouw-het Lam   74 jaar
18 juni  Ebby Hendrik Jan van Katwijk 67 jaar
19 juni  Sijgje de Leeuw-de Keijzer 95 jaar
30 september  Bastiaan v.d. Zande  76 jaar
11 oktober  Kees de Keijzer    62 jaar
2 november  Wout Speijer    59 jaar
9 november  Trui de Jong-Westerhout   90 jaar
13 november  Cor Brouwer    85 jaar

10 februari, 10 maart, 14 april, 5 mei, 16 juni, 
15 september, 13 oktober en 17november.
Iedereen van 60 jaar en ouder is van harte 

welkom op onze activiteiten.

Het bestuur van het Ouderenkontakt

Bikker



Dit was de titel die ik las in de Oranje Schakel 
een blad voor Oranjeverenigingen uitgegeven 
door de bond van Oranjeverenigingen. Ja, 
ook hier is een bond voor. Maar goed, deze 
pakkende tekst trok mijn aandacht en daarom 
ben ik het eens gaan lezen. Het ging over een 
spreekbeurt over de Oranjevereniging. Op 
zich al bijzonder want het is geen doorsnee 
onderwerp dat de jeugd zal kiezen voor een 
spreekbeurt. 

Ze beschrijft wat een Oranjevereniging is  
namelijk: een vereniging bestaande uit vrij-
willigers, die zich inspant om tradities van het 
koningshuis in ere te houden. Ze proberen 
mensen bij elkaar te brengen en door middel 
van allerlei activiteiten een betere kijk op het 
Koningshuis te geven. Denk hierbij aan kinder-
spelen, een aubade en vergeet vooral de 
pannenkoekenlunch niet. 

Verder beschrijft ze nog een stukje geschie-
denis over koninginnedag: In 1880 werd 
koningin Wilhelmina geboren. Zij ging samen 
met haar voorganger koningin Emma het land 
door om aandacht te vragen voor Oranje. Net 
zoals we dat nu doen op koninginnedag. De 
eerste koninginnedag was op 31 augustus 
1898 de verjaardag van Koningin Wilhelmina. 
Later werd dit 30 april, de verjaardag van 
koningin Juliana. Koningin Beatrix heeft uit 
respect voor haar moeder besloten om Konin-
ginnedag op 30 april te blijven vieren. Zelf is 
ze op 31 januari jarig. Dit vieren wij met een 
lampionnenoptocht.

Ook heeft ze het over de toekomst van de Oran-
jeverenigingen: Heel veel mensen denken dat 
de Oranjeverenigingen geen toekomst meer 
hebben. De Oranjeverenigingen krijgen steeds 
minder geld om activiteiten te  kunnen organi-
seren. Dus het zou helpen als je donateur (lid) 
wordt van de Oranjevereniging of meedoet aan 
de activiteiten, want het zou jammer zijn als 
er later geen Oranjeverenigingen meer zouden 
zijn.

Natuurlijk heb ik niet alle tekst overgeschreven 
en soms heb ik iets toegevoegd wat betrek-
king heeft op Oranjevereniging Schoonre-
woerd. Ik vond het leuk om te lezen en vind 
het ook erg herkenbaar, vooral dat stukje over 
de toekomst van de Oranjeverenigingen. Die 
ervaring hebben we hier op het dorp ook. We 

hebben afgelopen maand de contributie van 
2010 opgehaald en er waren mensen die geen 
lid meer wilden zijn. Erg jammer, maar we 
respecteren hun keus en bedanken hen voor 
de financiële steun. Verder valt het op dat 
we vooral oudere leden hebben, de jeugd wil 
graag wat terug zien voor hun geld, ook dat is 
begrijpelijk. Toch valt het niet mee om leden 
wat terug te geven voor hun lidmaatschap, 
omdat we met de subsidie en de inkomsten 
van de contributie bijna alles gratis kunnen 
aanbieden. Wat op zich in deze tijd bijzonder 
is, denk ik. Toch willen we onze leden hartelijk 
bedanken voor hun steun!

Wij, als bestuur, hopen op een gezonde 
toekomst voor de Oranjevereniging Schoonre-
woerd. Maar zonder jullie steun, deelname en 
vrijwillige hulp lukt het niet. Dus geef je op als 
vrijwilliger of zeg “ja”als we uw hulp vragen. 
Alvast bedankt!!

José Brouwer 
secretaris Oranjevereniging Schoonrewoerd

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen 
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos 
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische 
deken, spaarlampen, magnetron, etc.) 
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische 
velden en golven schadelijk zijn voor uw lichaam?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter 
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een 
mogelijke oorzaak.

Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagne-tische 
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web: www.levenmetstraling.nl
Mail: info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

“Oranjevereniging is niet oubollig”
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De winterproeverij
Op vrijdag 17 december gingen de deuren van 
de kerk open en deze keer wel voor een heel 
bijzondere gelegenheid. Deze avond wilden 
we mensen verwelkomen voor de winterproe-
verij, niet alleen om te proeven maar ook om 
elkaar te ontmoeten en naar muziek en zang 
te luisteren.

Weken zijn we bezig geweest met de voor-
bereidingen. Hoeveel  moeten we inkopen? 
Hoeveel mensen zouden er  komen? Omdat 
het voor ons ook allemaal nieuw was, hadden 
we hier geen idee van.
Zullen er honderd mensen komen? We zeiden 
tegen elkaar: “Als er vijftig à zestig komen 
zijn we al blij.” Maar natuurlijk hoopten we op 
meer. Vrijdagavond om vijf uur was het zo ver. 
Een dik pak sneeuw, brandende vuurkorven en 
stroomuitval in een deel van het dorp zorgden 
voor een bijzondere sfeer. Al snel mochten we 
de eerste gasten verwelkomen. Bij de ingang 
kreeg je je eigen glas voor de wijnproeverij en 
een plakje pittige worst voor de eerste vulling.
 
De eersten waren binnen en de mensen bleven 
komen. Wat een belangstelling! Echt waar dit 
was  boven onze verwachting! Onze inschat-
ting is dat er circa tweehonderdvijftig mensen 
op bezoek zijn geweest.

Jongeren en ouderen hebben we mogen 
verwelkomen. En voor alles was veel belang-
stelling: mensen bleven wachten tot het 
koor ging zingen, liepen daarna een nog een 
rondje langs de proeverij en gingen nog een 
keer luisteren. Mensen genoten zichtbaar van 
de soorten wijn en de verschillende kazen en 
beklommen de trap van de toren.  Door de 
aankleding met wijnvaten, oude kisten en de 
nostalgische toren waande je je echt in een 
wijnhuis.
Vele mensen hebben heerlijk gegeten van 
de gerechten. Uren hebben onze (amateur)
koks en kokkinnen in de keuken gestaan. Er 
werden kilo’s aardappelpuree gemaakt en vele 
pannen witte rijst werden tussen dekens warm 
gehouden. Wie wilde kon genieten van een 
heerlijke maaltijd. De helft van ons dorp had 
geen stroom  en bij ons brandde de kachel en 
was er eten. “Het lijkt wel een echte herberg,”  
was één van de vele reacties.

We kijken terug op een geweldig evenement:  
het was een groot succes. We hebben tijdens 
de  proeverij, maar ook daarna zoveel mooie 
reacties gehad. “Het is geweldig.” “Wat een 
sfeer, ik heb zo genoten.” “Wat een heerlijk 
eten, echt super.” “Het is  zo mooi dat je dit als 
kerk kan doen.” Zomaar een greep uit de vele 
reacties.
Sommigen stelden ons de vraag waarom dat 
we zoiets nu organiseerden? We wilden mensen 

Nieuws van de 
Hervormde 
Gemeente



graag eens op een andere manier kennis laten 
maken met onze gemeente.  En dat is zeker 
gelukt. Die vrijdagavond was een bijzondere 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
komen. Een goed moment om met elkaar door 

te praten over waarom we nu eigenlijk kerk 
zijn. 
We danken u allemaal voor uw belangstelling.  
En wilt u nog eens nagenieten kijk dan op: 
www.hervormdschoonrewoerd.nl

Getrouwd:
1 oktober  Machiel Versteeg en Janneke 
Lam. Zij gaan wonen in Leerdam.

14 januari  Leida Bikker en Jan Keers Feyter. 
Zij gaan wonen in Tholen.

Vertrokken:
• Manus vd Heiden met zijn vrouw van 

Schaikseweg 78 naar de Beukelaar, Huis ter 
Leerde Leerdam.

• Joa Middelkoop van Prins Bernhardstraat 8 
naar Utrecht.

• Machiel Versteeg van Bongerd 20 naar 
Leerdam.

• Anja van Weverwijk met haar dochter Kim 
en zoontje Bart vanuit Brinkstraat 1 naar 
Leerdam.

Ingekomen:
• Bert van Toor vanuit Leerdam naar de 

Bongerd 22.
• Rita Reijnders met haar dochter Alicia en 

zoont Robbert vanuit Leerdam naar Brink-
straat 1.

Verhuisd:
Astrid Poel met haar zoontjes Rick en Lars 
vanaf Noorderwoerd 5 naar Kerkweg 1.

90 jarigen
Enkele oud Schoonrewoerders die nu in of bij 
Huis ter Leede wonen, zijn 90 geworden:
• Gijs Versluis, woonde op Overboeicop
• Teunis de Leeuw (9 november) woonde met 

zijn zuster op Noorderwoerd
• Toos Heykop (27 september) woonde op 

Overheicop.

Bikker

Burgerlijke stand

Sneeuw

Sneeuw: wat een mooi gezicht!

Kinderen kunnen ervan genieten. De ouderen 
moesten binnen blijven, want de stoepen, daar 
werd niets aan gedaan. Maar gelukkig wonen 
er in Schoonrewoerd nog mensen die de stoep 
voor en achter de seniorenwoningen op Noor-
derwoerd schoonveegden. Daarvoor hartelijk 
dank! 

Een dorpsbewoonster



 
 
 
 
 

 
Gespecialiseerd in: 
 nieuwetijdsboeken en muziek (New Age) 
 informatie over cursussen / therapieën, zoals 
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt, 
hypnotherapie 

 aromalampjes en diverse geuroliën 
 wierook, sieraden en gezondheidsstenen 
 alle andere boeken op bestelling ook leverbaar 

 
 
Loop eens vrijblijvend binnen ! 

 
Openingstijden: 
Dinsdag  10.00 – 17.00 uur 
Woensdag t/m vrijdag 13.00 – 18.00 uur 
zaterdag  10.00 – 17.00 uur 
(op koopavond gesloten) 
 
Geertje Kuipers telefoon: 0345 - -515293 
 e-mail: kraanvog@xs4all.nl 

 

 
 

Wij staan iedere maandag van  
10.00 uur tot 18.00 uur op  
het kerkplein in Schoonrewoerd. 

 
 Noordhollandse kaas 
 20 + kaas, div. smaken 
 Buitenlandse kaas, div.soorten 

 
Groot assortiment kipprodukten. 
De moeite waard voor een bezoek 
aan onze verkoopwagen. 

 



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

 Het Dorpshuis 
  Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc. 

 Partyservice 
  Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten. 
  We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet, 
  een BBQ of een diner. 

 Verhuur Partybenodigdheden 
  o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed. 
        

     Jan Harlaar 
      Kon. Julianastraat 22-24 
      4145 KM Schoonrewoerd 
      Tel: 0345-641463  Fax: 0345-641514 

 
 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 
 

 

 bouwen zonder zorg 
 

 
 
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,  

ONDERHOUD en RENOVATIE 
 

www.wilmid.nl 
 
 
Pr. Beatrixstraat 2c 
Acquoy 
tel. 0345-64 23 25 
W. Middag 06- 54 27 80 15 



 

2. Adres: Dorpsstraat 26.
3. Geboortedatum: 10 maart 1947.
4. Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
5. Beroep: inspecteur boomveiligheid/ 

hovenier.
6. Getrouwd met: Trudi.
7. Kinderen: Rineke, Frans en Irene.
8. Huisdieren: 1 hond.
9. Hobby’s: modelspoorwegen, film en lezen.
10. Leuk in je werk: ik heb een vrij beroep met 

veel buitenwerk.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je werk: 

steeds moeten uitleggen dat een boom niet 
het eeuwige leven heeft.

12. Lievelingsmuziek: klassiek.
13. Wat voor soort TV-programma’s vindt 

je leuk/interessant: journaal, De Wereld 
Draait Door, Pauw en Witteman, films met 
goede karakterspelers, films met politieke 
gegevens.

14. Favoriete lectuur/boeken: boeken/ tijd-
schriften over modelspoorwegen, lucht-
vaart, techniek, klassieke auto’s en archi-
tectuur, tuinboeken over Engelse land-
schapsstijl

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: nee, 
niets.

16. Lievelingseten: witlof.
17. Mooiste auto: Jaguar, alle modellen uit de 

jaren 60.
18. Mooiste/leukste vakantieland:Zwitserland.
19. Favoriete vakantiebesteding: wandel-

tochten en steden bekijken.
20. Wat vind je van politiek: landelijk als lokaal 

altijd weer verbazingwekkend.
21. Welke krant lees je en waarom juist deze: 

Trouw, rustige journalistiek en een brede 
informatie met verdieping.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtge-
komen: ik ben er geboren.

23. Wat doe je/beteken je voor Schoonre-
woerd: ik ben bestuurslid van de dorpsver-
eniging.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: het 
dorpsplein.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: geen.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: bossen.
27. Leuk aan Schoonrewoerd:  de centrale, 

landelijke ligging, goed openbaar vervoer, 
bloeiend ondernemingsschap, de aanwe-
zigheid van winkels, scholen en kerken en 
het gezellige café met het buitenterras.

28. Wat vind je vervelend en waarom: dat ik zo 
vaak hoor dat ‘het gras in Leerdam altijd 
groener is’ en dat is beslist niet zo.

29. Waar ben je trots op: mijn gezin en de 38 
jaar samen met Trudi.

30. Waar heb je spijt van: nergens.
31. Wie bewonder je het meest en waarom: 

Willem Drees, de grondlegger van de 
naoorlogse sociaal democratische politiek.

32. Wat is je hartenwens en waarom: een 
gedeelte van het jaar bij onze zoon wonen 
in Frankrijk. 

33. Voor het laatst gehuild: privé.
34. Leukste jeugdherinnering: het logeren bij 

1. Naam: Geuf Middelkoop



mijn familie in Amsterdam.
35. Droomvakantie: treinreizen dwars door 

Amerika, Canada en Rusland.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: de minister 

van financiën Jan Kees de Jager.
37. Waar maak je je boos over: irritant 

rijgedrag.
38. Waar ben je blij mee: dat jonge mensen 

weer interesse tonen in de politiek.
39. Waar heb je moeite mee: doorgeslagen 

individualisering van onze maatschappij en 
de teloorgang van de saamhorigheid.

40. Welke hoop koester je: vrede in het Midden 
Oosten.

41. Goede eigenschap: geen ochtendhumeur.
42. Slechte eigenschap: ik ben snel kwaad 

(maar ben het snel weer vergeten) en ik 
ga veel te laat naar bed.

43. Waar voel je je het meest bij betrokken: bij 
mijn gezin en mijn werk.

44. Waar maak je je het meest zorgen over: de 
opkomst van alle fundamentalisme.

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee 
doen: twee huizen bouwen in Frankrijk, 
één voor onze zoon en één voor onszelf.

46. Gouden tip voor de Klepper: de foto’s 
mogen wel wat scherper.

47. Wat moeten de inwoners van Schoonre-
woerd echt van je weten: dat ik niet lang 
meer in Schoonrewoerd zal wonen.

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: het 
uitbreiden van het kerkhof met tenminste 
een hectare, het realiseren van een nieuw 
dorpshuis met een groot parkeerterrein 
annex kleinschalige sportvoorziening, zoals 
voetbal, hockey en tennis en het verwe-
zenlijken van een beschermd dorpsgezicht. 
En regelmatig de politiek in Den Haag en 
het provinciehuis bezoeken.

49. Vraag van Jan Schuitemaker:  wat is 
jouw visie op/wens voor de toekomst van 
Schoonrewoerd voor wat betreft uitbrei-
ding van het dorp en natuuronderhoud? 
Wat betreft uitbreiding: vrije sectorbouw 
vind ik een uitdaging, uitgifte van bouwka-
vels waarop je je eigen huis kunt bouwen, 
ruim van opzet met veel groen, overgaand 
in het landschap. Wat betreft natuuron-
derhoud: een goede samenwerking van 
landschapsorganisaties, provincie en 
lokale overheid en zeker niet te vergeten 
in samenwerking met de boeren, want zij 
hebben de grootste oppervlakte land in 
beheer.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: aan mijn over-
buurman Jan van Frankenhuyzen

Welke vraag moeten wij van jou aan deze 
persoon stellen: wat denk je te gaan doen 
nadat je gestopt bent met werken?

WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 
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NIEUWS VAN DE 
Dorpsvereniging

Allereerst een ieder nog de beste wensen voor 
het jaar 2011. Het afgelopen jaar hebben 
we als DVS best voor vele zaken aandacht 
gevraagd aan de verantwoordelijke instan-
ties. Het ging dan vaak om verbeteringen in 
Schoonrewoerd. Sommige zaken worden snel 
uitgevoerd, andere zaken duren wat langer. 
Helaas duren enkele zaken wel heel erg lang, 
maar we blijven ons best doen. 

Hertenkamp
De verzorging van de dieren in het herten-
kamp wordt al vele jaren door drie vakkundige 
heren gedaan. Peter Stappershoef heeft hier 
o.a. vele jaren aan meegedaan. Peter en z’n 
vrouw zijn onlangs verhuisd naar Meerkerk. 
Peter heeft bedankt als lid van de commissie. 
Peter, heel hartelijk bedankt voor alles. Het 
gaat jullie goed in Meerkerk. 
De andere twee heren: Cor Vermeulen en Kees 
van Es gaan het nu met z’n tweeën verder 
beheren. Succes!

 
Kerstboom, elektriciteitskastje
Op 15 december 2010 is er door de activitei-
tencommissie in het dorpshuis een knutsel-
middag voor de kinderen georganiseerd. De 
opdracht voor het knutselen was: een versie-
ring maken voor de kerstboom die op het 
dorpsplein was geplaatst. Het werd een groot 
succes! Bijna 70 kinderen hadden de mooiste 
versieringen gemaakt. 
De kinderen mochten hun versieringen zelf 
in de boom hangen en met de hoogwerker 
van de brandweer konden we tot bovenin de 
boom komen. Het was een koude dag, maar 
dat drukte de pret allerminst. De boom kwam 
helemaal vol te hangen. De activiteitencom-
missie verdient voor deze middag een GROTE 
PLUIM! En ook de brandweer: Heel hartelijk 
bedankt voor jullie medewerking. 
Het slotstuk zou zijn: de lichtjes aan. Er was 
een elektriciteitskastje, maar…. nog geen 
aansluiting. Die kwam pas twee dagen later. 
Gelukkig was rond de kerst alles klaar en 
brandde de verlichting. Het elektriciteits-
kastje moet nog wel wat gebruiksvriendelijker 
worden gemaakt, maar dat zal  ook wel weer 
goed komen. 

Hartelijke groet,
J. van Tilburg, Voorzitter D.V.S. 

 

Voor uw blijk van medeleven, welke wij mochten           
ondervinden na het onverwachte overlijden van  

Ewoud Speijer 
Wout 

    betuigen wij u onze welgemeende dank. 
   Het heeft ons enorm goed gedaan. 

    Bets Speijer-Verrips 
    Bianca en Arie-Teunis 
    Jeroen en Gerratien 
    Kleinkinderen 

 Schoonrewoerd, januari 2011.  



Sterk
sierhekwerk

Vakkundig werk in:

Sterk VOF • Hoogeind 7 • Leerdam • Tel. 0345-618418

• (sier)hekwerken

• garage- en bedrijfsdeuren

• Inrijpoorten

• Automatisering van deuren 
en inrijpoorten

Oók uw adres 
voor Hörmann 
garagedeuren



In een vorige Klepper had ik al enkele hoog-
tepunten van het jaar 1982 beschreven. Ik 
had daar echter nog niet geschreven over de 
verkenningstocht die we in de herfstvakantie 
in oktober 1982 hebben gedaan. 
Enkele jaren daarvoor hielden we estafette-
wandelingen vanuit alle hoeken van ons land. 
We liepen zelfs om het IJsselmeer heen en 
sliepen ook in de herfst in tenten. Na een paar 
keer erg regenachtig weer te hebben gehad 
in de herfstvakantie, zijn we andere over-
nachtingsplaatsen gaan zoeken. De estafettes 
gingen over in verkenningstochten, waarbij we 
2 of 3 nachten op dezelfde plek konden blijven. 

Padvinders blokhut 
Deze keer hadden we de Kempen uitgezocht 
om te verkennen. Van te voren zijn mijn vrouw 
en ik dan al een paar zaterdagen in de weer 
om daar een route uit te zetten, een onder-
komen voor de nacht te regelen en te onder-
zoeken wat er verder voor mogelijkheden zijn. 
Die overnachtingsmogelijkheid moet toerei-
kend zijn voor een groep. We weten dan nog 
niet hoe groot die groep zal zijn. Vaak deden 
we dit soort tochten samen met de wandelclub 
uit Zuilichem. Daar was ook een wandelgroep 
met alleen maar meisjes net als bij ons.
We troffen dan bijvoorbeeld kampeerboerde-
rijen waar je per kind moest betalen en vaak 
ook nog een deel vooruit. Als ik met die mensen 
geen deal kon maken, viel zo’n adres af. We 
kwamen ook wel plekken tegen die zo goed 
voorzien waren van bijvoorbeeld een gasfor-
nuis, potten en serviesgoed, een wasma-
chine, strijkplank, en een speeltuin dat je 
daar eigenlijk wel dagen kon bivakkeren. Maar 
meestal was dat veel te duur voor ons. Gasfles, 
gasstel, pannen en potten behoorden tot onze 
vaste bagage. Bord, beker, bestek en slaapzak 
moesten de kinderen zelf meebrengen.   
Na veel vragen kwamen we in Oerle aan. Ik 
denk dat de meeste Schoonrewoerders niet 
weten of ze naar het noorden, zuiden, oosten 
of westen moeten rijden om in Oerle te komen. 
Hier konden we een blokhut van de padvinders 
‘huren’ dat wilde zeggen: gebruiken voor twee 
nachten. Eigenlijk had ik toch graag een iets 
comfortabeler onderkomen gehad, desnoods 
ook voor iets meer geld. Maar ja, we zouden 
wel zien of we hiervoor ook een groep kinderen 
bij elkaar konden krijgen die mee willen. Een 
blokhut van de padvinders is natuurlijk geen 
driesterren hotel. Je moet in je eigen slaapzak 
op de houten vloer slapen, nou ja, dat moesten 

we in de tent ook. Je krijgt geen drie- of vier-
gangen menu, voor de eerste dag moet je zelfs 
je eigen brood meenemen. De andere dagen 
kopen we brood in de plaats waar we dan zijn. 
Eén avond eten we erwtensoep uit blik en de 
andere avond macaroni met toebehoren klaar-
gemaakt door Henny uit Zuilichem en mijn 
vrouw. 

Wil er eigenlijk wel iemand mee? 
Dus als je in een echt bed wilde slapen en niet 
wilde eten ‘wat de pot schaft’ dan kon je beter 
niet meegaan. Zo’n padvindersblokhut staat 
ook niet midden op een dorpsplein. Nee, via 
een donker landweggetje kom je in een bos en 
als je daar dan weer een eindje verder loopt, 
dan zie je de blokhut staan. ’s Nachts hoor 
je alleen de uilen. In oktober is het al vroeg 
donker, zeker in een bos. Dus ook kinderen 
die bang zijn in het donker kunnen beter niet 
meegaan. Bovendien moet het ’s avonds om 
22.00 uur echt stil zijn, dus als je denkt dat 
je de hele nacht een beetje kan keten? Niet 
meegaan dan. 
Natuurlijk weten we best dat we niet met 
bejaarden op stap gaan, maar met meiden 
van de basisschool of net iets ouder. Maar 
’s morgens mogen ze niet met een verlept 
slaperig gezicht en ochtendziek de weg op. 
We moeten er samen trots op kunnen zijn dat 
we een stel vrolijke, sportieve meisjes bij ons 
hebben. Tja, als je dit zo leest, zou je toch 
denken: “Er is toch geen hond of meisje die 
met zo’n reisje mee wil?” Nou, toch wel, hoor. 
We hadden een groep meisjes die voor jongens 
niet onderdeden. Eigenlijk waren we uiteinde-
lijk zelfs met teveel om in de blokhut te slapen. 

Ik zal mijn moeder wel even bellen, die 
weet het vast wel
Eenmaal op de plek vormden we groepen van 
vier wandelaars: steeds twee Zuilichemse 
meiden en twee van de SIA. Als groepje 
moesten de dames steeds bij elkaar blijven. Ze 
kwamen door dorpjes en gehuchten waar we 
allemaal nog nooit van gehoord hadden. Elk 
groepje kreeg een vragenlijst* mee en werd 
afgezet bij het begin van het dorp en na een 
uur weer opgehaald aan het eind van een dorp. 
Het leek zo eenvoudig, toch liep het wel eens 
uit de hand. Op een keer kwam een groepje 
maar niet opdagen. We reden terug naar het 
punt waar we hen hadden afgezet, daar was 
niemand te zien. Op het afgesproken eindpunt 
waren ze ook niet. Later bleek dat ze voor 

Uit de oude SIA-doos



het antwoord op een van de vragen ergens 
hadden aangebeld. Een vrij jonge vrouw had 
opengedaan en hen binnen uitgenodigd. Zij 
wist het antwoord op de vraag ook niet, maar 
zei: “Wacht maar, ik zal mijn moeder wel even 
bellen, die weet het vast wel.” Er werd gebeld, 
maar moeder bleek in gesprek. “Wachten jullie 
maar even. Ik heb cola in huis en vast nog 
wel wat te snoepen…” Er werd van alles tevoor-
schijn gehaald. Tussendoor weer bellen… nog 
steeds in gesprek. Het werd heel gezellig en 
geen van de meisjes durfde te zeggen: “Laat 
maar zitten, we moeten op tijd bij ons busje 
zijn.” 
Eindelijk kreeg de vrouw dan toch haar moeder 
aan de lijn. Na een heel gesprek tussen moeder 
en dochter, werd de vraag gesteld. Moeder 
wist inderdaad het antwoord dus die vragen-
lijst kwam in orde, maar de meiden waren wel 
veel te laat op de afgesproken plaats. 
Zo zie je meteen hoe verschillend mensen 
soms reageren. Want we waren een keer in de 
omgeving van Leiden waar een paar meisjes 
ook aanbelden om iets te vragen. Daar was 
het antwoord: “Dat ga je maar ergens anders 
vragen!” en boem de deur dicht. Wat een 
verschil met deze gastvrije mevrouw in de 
Kempen. 
Zo zag onze verkenningstocht eruit in 1982. In 
de volgende Klepper hopen we te vertellen wat 
de SIA in 1983 gedaan heeft.   

* die vragenlijst bevatte lastige vragen. Ter 
illustratie moet u zich maar eens buigen over 
het volgende:
33. Er lopen of stromen verschillende riviertjes 
of beekjes door de Kempen. Noem er twee.
36. Eersel heeft een eigen volkslied. Hoe luidt 
dit?

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-641145 | E: kdijkers@planet.nl

Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

42. Hoe worden de inwoners van Luykgestel 
ook wel genoemd? 
Wie van de lijst van 50 vragen en opdrachten de 
meeste goed had kon een boekenbon winnen.

Bikker



Geachte lezers,

De eerste weken in het jaar 2011 zijn al 
verlopen. Al snel in dit nieuwe jaar gingen 
de schooldeuren weer 
open. Op de Ichthus-
school begonnen we op 
dinsdag 4 januari met een 
informele nieuwjaarsbij-
eenkomst. Zomaar een 
halfuurtje met personeel 
en ouders. Onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee elkaar de beste 
wensen doen toekomen 
en even bijpraten. En dan 
weer over tot de orde van 
de dag, de week en het 
komende jaar. Voor de 
eerste weken zie ik op het 
rooster staan als “extra”: 
De toetsweken van het 
leerlingvolgsysteem voor 
de vakken spelling, begrij-
pend lezen, rekenen en 
niveaulezen. Bij de kleuters 
zijn er andere toetsen die 
aan de orde komen. 
De groepen 1 en 2 zijn al naar een voorstel-
ling van Kunstmenu geweest. Verderop in 
deze bijdrage vindt u meer over het onderwerp 
Kunstmenu.

In de eerste week van februari buigen de leer-
lingen van groep 8 zich drie ochtenden lang 
over de CITO-eindtoets. Deze toets is samen 
met het advies van de basisschool en de scores 
van het hier bovengenoemde leerlingvolgsys-
teem bepalend voor het niveau van instroom 
bij het Voortgezet Onderwijs. In de afgelopen 
weken bezochten zij allerlei soorten introduc-
tiemiddagen van diverse scholen. Samen met 
hun ouders gingen ze naar de `open avonden` 
van die scholen in de regio van Gorinchem tot 
Culemborg.

Graag kijk ik met u nog terug naar een 
aantal activiteiten van de laatste weken 
van het jaar 2010.

Groep 5/6 is naar de Schaapskooi geweest. 
We kregen dia’s te zien over hoe de dieren 
in de winter overleven. Daarna gingen we in 
groepjes aan de slag. Op diverse panelen was 
van alles te vinden over o.a. vogels: zomer-
gasten, wintergasten etc. Sommige dieren 
houden een winterslaap en andere dieren 
verzamelen een voorraad noten in de herfst, 
waardoor ze de winter kunnen overleven. De 
ochtend werd afgesloten met een quiz, waaruit 
bleek dat we heel wat geleerd hebben!

Op 3 december was het eindelijk zo ver: Sinter-
klaas kwam met zijn pieten bij ons op school. 
Sinterklaas had zin in een feest en werd met 
een welkomstlied onthaald. De pieten waren 
erg moe en vielen steeds in slaap, omdat ze de 
hele week voor de Babypiet hadden gezorgd. 
Gelukkig konden we ze weer wakker krijgen 
door ze steeds te laten schrikken. Daarna 
konden alle groepen hun lied laten horen. Sint 
was blij verrast, dat er zoveel talent op onze 
school aanwezig is. Daarna zijn Sinterklaas 
en de zwarte pieten in alle klassen op bezoek 
geweest. In de groepen 5 t/m 8 konden ze 
zien welke prachtige surprises de jongens en 
meisjes voor elkaar hadden gemaakt.

In de twee weken voor de kerstviering is 
er hard geknutseld. Zo hebben alle kinderen 
sterren gemaakt, ieder op zijn eigen niveau. De 
resultaten mochten er wezen. U heeft de sterren 
bij de kerstviering al kunnen bewonderen. 
Ook hebben alle kinderen een kerstbakje 



gemaakt. Met veel enthousiasme is er heel 
veel moois gemaakt door groot en klein!
En natuurlijk hebben we kerstfeest gevierd. 
Ook dit jaar is er in heel korte tijd, met behulp 
van de ouderraad, een kerstmusical ingestu-
deerd. Met de andere onderdelen, zoals een 
welkom door de kleuters en veel bekende 
kerstliederen mochten we een heel fijn feest 
vieren. Hopelijk ziet u aan de foto’s hoe mooi 
het was.

Om onze leerlingen in aanraking te brengen 
met kunst en cultuur is onze school aange-
sloten bij Kunstmenu. Deelname aan 
kunstmenu verzekert de leerlingen van alle 
vormen van professionele kunst, waarvan 

ze als toeschouwer kunnen 
genieten. Ze gaan naar voor-
stellingen, concerten en films 
en krijgen beeldende kunst op 
school. Dit alles wordt begeleid 
door een lespakket waarbij 
aandacht wordt besteed aan 
de voorbereiding, verwerking 
en verdieping van de voorstel-
lingen en tentoonstellingen.
De kinderen van groep 1 en 2 
zijn in januari naar een vertel-
voorstelling geweest. Verha-
lenverteller Hans van Woerkom 
nam de kinderen mee in 
een spannend verhaal over 
de slimme spin Anansi, die 
een gevaarlijk klusje moest 
opknappen. Het verhaal werd 
muzikaal begeleid op verschil-
lende percussie instrumenten. 
De kinderen mochten actief 
meedoen en hebben genoten!
De kinderen van groep 3 en 4 
gaan in februari naar dansvoor-
stelling “Bonje”. Een hilarisch 
schouwspel waarin dans, mime 
en fysiek theater elkaar moei-
teloos overlappen. Dat belooft 
wat! “Decu” is de naam van het 
theaterstuk wat de kinderen van 
groep 5 en 6 gaan bezoeken. 
Een humoristisch ridderver-
haal over verhalen vertellen en 
fantaseren. 
Begin maart gaan de kinderen 
van groep 7 en 8  naar de voor-
stelling: “Orpheus en Eurydice”.
Het wordt omschreven als: 
ontbering en avontuur in een 
mythisch verhaal over de liefde. 
We hebben er zin in.

Zoals u elders in de Klepper kunt lezen is er 
ook dit jaar weer gelegenheid om op beide 
Schoonrewoerdse scholen kennis te maken 
met het onderwijs dat daar gegeven wordt. 
Ik hoop dat deze Klepper u bereikt voor de 
beide data van de scholen voorbij zijn. Voor 
de Regenbooglocatie is dat op donderdag 
10 februari a.s. Bij deze wil ik u daar hartelijk 
voor uitnodigen. Natuurlijk en mogelijk bij 
voorkeur kan dat ook op een andere datum die 
u beter schikt.
In de laatst verspreide nieuwsbrief van onze 
school staat het zo verwoord: ‘De inschrijving 
vindt bij voorkeur plaats zodra het kind drie 



jaar is.’
Bij belangstelling voor informatie en/of  
inschrijven is het verzoek om zelf contact met 
school op te nemen. Er worden met de directie 
aparte afspraken gemaakt voor bezoek, rond-
leiding, kennismaking en inschrijving. Een 
andere mogelijkheid die we al jaren hanteren 
is om gebruik te maken van de “open ochtend” 
en de inschrijfavond. 

Mogelijk ten overvloede vindt u hier de 
uitgangspunten van ons onderwijs. Als 
christelijke school willen we een school zijn 
waarbinnen kinderen en hun ouders, leer-
krachten, management en bestuurders in 
goede harmonie met elkaar samenwerken.
We willen onderwijs bieden vanuit de christe-
lijke uitgangspunten aangepast aan de eisen 
van deze tijd op een manier waarbij recht wordt 
gedaan aan elk kind afzonderlijk en als groep 
als geheel.Op grond van deze missie vinden 
wij de volgende uitgangspunten belangrijk:

• een goede sfeer in de klas en daarbuiten 
met als kernwoorden: naastenliefde, veilig-
heid, respect, eerlijkheid en verdraagzaam-
heid;

• een totaalaanpak van hoofd (kennis), hart 
(beleven) en handen (toepassen);

• een hoog kwaliteitsniveau wat betreft 
instructie en klassenmanagement;

• aandacht en zorg voor iedere individuele 
leerling;

• nauwe samenwerking tussen kinderen en 
hun ouders, leerkrachten, management en 
bestuurders;

• onderwijs dat “bij de tijd” blijft.

Wij geloven dat ieder kind waardevol en uniek 
is en daarom willen we graag, zoveel mogelijk, 
aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
Verdere informatie leest u op de website:
www.cbs-ichthus.nl

namens het personeel van de Ichthusschool
Hans van Snippenberg

Hoog water wandeling

De afgelopen weken hebben we van alles 
gedaan: schaatsen, langlaufen, auto uit een 
sneeuwhoop duwen en waterwaden, maar 
wandelen? Eigenlijk maar heel weinig. De 
ene avond was het te glad en bijna gevaar-
lijk, een andere avond sneed er zo’n afschu-
welijke ijswind dwars door jas, muts en 
handschoenen heen, dat we ook maar weer 
gauw de warmte en bescherming van binnen 
opzochten. Er was een prachtige zaterdag met 
sneeuw, weinig wind en een beetje zon, maar 

toen waren we wilgen knotten. Ook heerlijk, 
maar veel wandelen is er dan niet bij. (Wel 
stevige spierpijn de dag erna.) Tja en daarna 
viel er zoveel regen… dan is wandelen gewoon 
niet leuk. 

Dus: zondag 16 januari moesten we echt in de 
wandelschoenen. Frisse wind, maar droog en 
zelfs zon! Een prachtige gelegenheid om het 
hoge water langs de Lek te bewonderen. Met 
de auto door Everdingen naar de dijk. Wat een 
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watervlakte! Nog niet zoals in 1995, gelukkig 
niet, maar toch… heel veel en heel hoog. De 
nieuw aangelegde kaden en wandelmogelijk-
heden rond Everdingen staan groten-
deels onder water. Het water stroomt 
hard. Bij de road-block ter hoogte 
van de katholieke kerk van Ever-
dingen stoppen we even om een foto 
te maken. Hans stapt uit en loopt een 
stukje naar beneden voor een mooier 
plaatje. Een jongetje waarschuwt 
hem: “Ik zou maar niet verder gaan, 
hoor meneer. Ik heb al natte voeten.”

We rijden nog een stukje door richting 
Culemborg en parkeren aan de andere 
kant van het fort. De twee bunkers in 
de uiterwaard staan voor meer dan de 
helft onder water. Er zwemmen twee 
zwanen rond en vele meerkoeten. 
Een rondje over de zomerdijk kunnen 
we wel vergeten: overal water. Her en 
der een struik of boom, daaraan herken je dan 
de contouren van de, nu verdronken, dijk. 
Rechts van ons zien we een voor ons nieuw 
monument: een aantal metalen palen die schuin 
uit de grond steken. Het is een constructie om 
tanks tegen te houden. In de oorlog van 1940 
was dit geplaatst in het wegdek van de dijk. Nu 
staat het naast de dijk, maar ziet er nog zeker 
zo dreigend uit. Wat een rare combinatie zo: 
die tankwal van 1940, de bunkers in het water 
overblijfselen van een oorlogsdreiging vele 
jaren eerder, de forten voor en achter ons, het 
moest allemaal veiligheid bieden in onveilige 
tijden. En daar tussendoor: het water, zoveel 
water. Het is nog niet onveilig, maar in 1995 
ging het toch bijna mis. 

De ganzen hebben het binnendijkse gebied 
opgezocht om te grazen. Op een overbe-
volkt stuk weiland lopen er enkele honderden. 

De tien of twaalf schapen vallen erbij in het 
niet. Bij de Breedsteeg slaan we rechtsaf en 
dalen we de dijk af. Ik vermoed dat we lager 
lopen dan het water aan de andere kant van 
de dijk staat. Dit is wat je aan buitenlanders 
zo moeilijk kunt uitleggen: dat we veilig zijn 
achter onze dijken. En wees eerlijk: het is ook 
een raar idee. 
Aan het eind van de Breedsteeg, nog zo’n 
mooie ouderwetse klinkerweg, weer rechts 
richting diefdijk. De zon zakt alweer snel en de 
late middaglucht kleurt warm oranje/roze. Op 
de dijk weer rechtsaf en terug naar de auto. 
Ganzen vliegen luid gakkend van de ene kant 
van de dijk naar de andere. Op een paaltje zit 
een roofvogel. 

Als we de motor starten, 
springt meteen de radio 
aan. We pikken het laatste 
stukje van het weerbe-
richt mee: in de loop 
van de nacht komt weer 
bewolking, morgen aan 
het eind van de dag: 
regen. En verderop in 
de week weer vorst in 
de nacht. We zullen de 
wandelmomenten de 
komende weken goed 
moeten uitkienen.

Hans & Jolanda Lemcke



 
 

Ad & Tineke’s dagwinkel &  bloemsierkunst ’t Onderhuis verzorgen 
graag uw boeketten, bloemstukken en plantenbakken. 
Nieuw bij ons:  
Onze leverancier verzorgt, nu ook boeketten en  bloemstukken wanneer er iemand is 
overleden. Daarvoor hebben wij een prachtig fotoboek ter inzage die u mee naar huis kunt 
nemen, om uw keuze te maken. 
 
Al meer dan drie jaar onze vaste leverancier van onze bloemen en planten: 
Wij verzorgen voor iedere gelegenheid en voor iedere beurs een schitterend boeket, een 
prachtig bloemstuk of een mooie plantenbak. Normaal gesproken worden  op 
maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen de bloemen en planten voor de 
verkoop in Ad & Tineke’s dagwinkel geleverd. 

Werkwijze: 

1.Geef  uw bestelling  door naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl  
  of  fax naar 03 45 64 24 68 of bel naar 0345 64 12 02 
2. Vermeld hierbij de volgende gegevens: 
    a. Wie? (naam van de persoon die de bestelling opgeeft) 
    b. Wat? (boeket, gestoken bloemstuk of plantenbak) 
    c. Wanneer? (leverdag en levertijd) 
    d. Wat mag het kosten? 
       (boeket vanaf € 7.99, bloemstuk vanaf € 25.00 of plantenbak vanaf € 10.00) 
    e. Opmerkingen. (kleur, tekst op kaartje en afleveradres) 
    f. Betaalwijze:  op rekening,  telebankieren of contant 
3. Uw bestelling wordt in Schoonrewoerd gratis afgeleverd. 
 4. ’t Onderhuis werkt altijd met verse bloemen van de beste kwaliteit! 
 
Graag tot ziens, 
Ad & Tineke’s dagwinkel 
Dorpsstraat 11  
4145 KA Schoonrewoerd  
Telefoon 0345 64 1202  Fax 0345 64 2468  Email: info@dagwinkelschoonrewoerd.nl 



Noach
school

De dagen worden al weer langer. Het voorjaar 
hangt weer in de lucht. In de afgelopen tijd 
is er veel gebeurd op de Noachschool. Nieuwe 
leerlingen, een vernieuwde website, een 
oudertevredenheidspeiling, de actie Boeken 
voor Boeken, studiedagen over de inrichting 
en verbetering van ons onderwijs, plannen 
voor de nieuwbouw van de Noachschool, 
toetsen en nog veel meer. Het sinterklaas-
feest en de kerstviering in de dorpskerk 
lijken al weer ver achter ons te liggen. 
Wat hebben we daarvan genoten. Ook 
hebben we veel plezier gehad in de 
kerstvakantie met heel veel sneeuw. 
Ik neem u in deze bijdrage nog even 
mee naar de gebeurtenissen op en rond 
onze Noachschool. We hebben buiten 
het ‘gewone’ schoolwerk ook een aantal 
speciale dingen gedaan. Graag maak ik 
u daar ook deelgenoot van.

Nieuwe site 
Sinds eind december hebben we een 
vernieuwde website. Vooral de foto’s 
van de leerlingen zijn nu beter te zien 
en er is op de nieuwe site ook een zoek-
functie. Verder staan er veel ‘links’ voor 
de leerlingen op, waar ze leerzame 
spelletjes kunnen doen en interessante dingen 
kunnen bekijken. Neem er gerust een keer de 
tijd voor en geniet mee met onze belevenissen 
op school. 
 
Sinterklaasfeest op de Noachschool: 
Een gezellig feest.
Met elkaar hebben we op 5 december 
het sinterklaasfeest gevierd. Daar ging 
heel veel aan vooraf. Op donderdag 26 
november waren veel ouders in de weer 
om het cadeautje van hun kroost op 
een bijzondere manier in te pakken. Er 
werd veel werk van gemaakt! Sommige 
ouders waren zo enthousiast dat ze 
uren aan het werk waren. Ik moet wel 
zeggen dat er ondertussen ook veel 
gekletst werd! Ook ik heb genoten van 
alle verhalen en de saamhorigheid op 
deze avond. Het feest zelf was ook zeer 
geslaagd. Gezellig met elkaar, schitte-

rende surprises en fantastische gedichten.  

Kerstfeest
Op donderdag 16 december vierden we met 
elkaar de geboorte van de Heere Jezus. De 
viering werd net als vorig jaar in de dorpskerk 
van Schoonrewoerd gehouden. Misschien bent 
u er wel bij geweest. Het was geweldig om met 
zoveel mensen in de kerk te zitten. Er was bijna 
geen plaats onbezet. Dit jaar was het thema 
‘De Engel boodschapt, God vervult’. De leer-
lingen hadden tijdens de viering een hoofdrol;  
iedere groep zong een lied, verzorgde een 
declamatie en een aantal leerlingen speelde 
op een instrument in het schoolorkest onder 
leiding van ArdJan Kaan en juf Sigrid. Juf Els 
bespeelde het orgel. 

De collecte aan het einde van de kerstviering 
gaat naar actie Schoenmaatjes. Het vervoer 
van de schoenendozen naar de plaatsen van 
bestemming is kostbaar en daar willen we 



nogmaals ons steentje aan bijdragen.  Deze 
collecte bracht ruim 350 euro op. De kerstcol-
lecte voor de kerstviering bracht bijna 1300 
euro op. Alle leerlingen kregen een boek en 
iets lekkers mee naar huis. Heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage.
 
Nieuwe leerlingen
Sinds de zomervakantie zijn de volgende leer-
lingen op school gekomen: Bij de kleuters zijn 
dat Iris Burggraaf, Rhodé den Hartog, Jasmijn 
van der Meulen, Esther Middag, Sander van 
Pouderoijen, Jessica van Santen, Andreas 
Sterk en Rachel van Vulpen. Op 6 december 
is van de Regenboog Mendy Terlouw overge-
komen. Mendy zit in groep 7. We willen graag 
dat alle kinderen zich snel thuis zullen voelen 
op de Noachschool en zo een fijne tijd op de 
basisschool zullen hebben. Wij gaan er in ieder 
geval met z’n allen ons best voor doen! Voor 
al onze leerlingen geldt: We kunnen niet van 
ieder kind een ster maken, maar wel alle 
kinderen laten stralen! 

Jubileum 100 jaar Noachschool
Het kan u niet meer zijn ontgaan. Dit jaar 
hopen we het 100-jarig bestaan van de Noach-
school te vieren. We vieren een hele week feest 
en willen daar het hele dorp bij betrekken. Zet 
de week van 6 t/m 11 juni 2011 dus alvast met 
een mooi kleurtje in uw agenda. De commissie 
is al druk bezig om er een echte feestweek van 
te maken met als hoogtepunt een reünie op 11 
juni 2011. Zorg dat u erbij bent! Met elkaar! 
Heeft u nog (oude) schoolfoto’s  en weet u nog 
leuke anekdotes over uw schooltijd? Laat het 
ons weten via de site www.noachschool.nl of 
bel even met school (642171). We zullen u via 
de Klepper en via de website van de Noach-
school op de hoogte houden.

Op weg naar de nieuwe Noachschool
De nieuwbouw van de Noachschool komt 
stukje bij beetje dichterbij. Als school zijn 
we inmiddels begonnen met het opstellen 
van een Programma van Eisen (PvE). In het 
PvE, dat opgesteld wordt met ingenieursbu-
reau Lakerveld uit Noordeloos, wordt de visie 
van de school gekoppeld aan de bouw van 
de nieuwe school. Verder worden in het PvE 
de eisen op tafel gelegd waaraan het nieuwe 
schoolgebouw moet voldoen. Welke ruimtes 
hebben we straks nodig? Gaan we werken met 
een leerplein? Komt er een centrale hal waar 
we kunnen werken, maar waar ook ouders 
elkaar kunnen ontmoeten? Wat willen we met 
de inrichting van het nieuwe schoolplein? Heel 
veel vragen die beantwoord moeten worden. 
Ook de peuterspeelzaal zal bij de nieuwe 
Noachschool worden gebouwd en de nieuwe 
sportzaal. Daarom zijn bij een aantal verga-
deringen ook mensen van Ichtus en Stichting 
Peuterwerk betrokken.

Het is de bedoeling dat 
eind deze maand het PvE 
klaar is. Daarna zullen 
verschillende architecten 
het PvE gaan koppelen 
aan een nieuw gebouw. 
Uiteindelijk wordt er een 
aannemer gezocht die 
de school daadwerke-
lijk gaat bouwen. Daarna 
is de gemeente aan de 
beurt om de verdere 
vergunningen af te geven 
om uiteindelijk echt te 
kunnen gaan bouwen.   

Hoe koppelen we de 
visie van leerkrachten, 

ouders en leerlingen op ons onderwijs 
aan een nieuwe school?
Om de visie op onderwijs te formuleren zijn we 
op zoek gegaan naar onze kernwaarden. Kern-
waarden vormen de identiteit van een orga-
nisatie. Ze vormen het hart, geven betekenis 
aan en zijn een leidraad voor het dagelijks 
handelen. We hebben daartoe vier vragen 
beantwoord. De componenten bestaan uit een 
vierluik: Kernwaarden (Waar staat onze school 
voor?), een hoger doel (Waarom bestaat de 
Noachschool?), een gewaagd doel (Waar gaan 
we naartoe met de Noachschool?) en kernkwa-
liteiten (Waar blinken wij op de Noachschool 
in uit?) 
Tijdens een ouderavond met als onderwerp 



‘Bouw je ideale school’ bepaalden de ouders 
in groepjes de voor hen belangrijke funda-
menten voor de Noachschool. Onder andere 
kwamen daar de volgende woorden naar 
boven: Openheid, vertrouwen, geloofsopvoe-
ding vanuit de grondslag, stimuleren van zelf-
vertrouwen, sociale vaardigheden, discipline 
en samenwerking school en thuis.
Met de leerlingen van groep 7/8 hebben we een 
project gedaan waar ze hun ideale schoolplein 
mochten bedenken en inrichten. Zij kwamen 
tot de volgende voorwaarden: verstopplekken, 
ruimte voor ontspanning zonder ballen in je 
nek, een natuurtuin, planten en bomen op 
het plein, ruimte voor sporten, zithoekjes 
om lekker te kletsen, aparte ruimte voor de 
onderbouw, plein ook na schooltijd openstellen 
en natuurlijk naar echt Schoonrewoerds 
gebruik de mogelijkheid om een schaatsbaan 
te maken als het vriest!
Het is geweldig om te zien dat de deskundigen 
van Bureau Lakerveld de aanbevelingen, kern-
woorden en kernwaarden kunnen omzetten 
naar het Programma van Eisen. Als het PvE 
eind van deze maand klaar is, zit onze taak 
erop. De gemeente Leerdam is dan aan zet 
om de locatie bouwklaar te maken. Ik vrees 
dat dit niet over één nacht ijs zal gaan… maar 
ik houd de planning van zomer 2012 voor het 
betrekken van de nieuwe Noachschool gewoon 
voor ogen. We denken op de Noachschool 
tenslotte graag in kansen en niet in bedrei-
gingen.

De Ouder Tevredenheid Peiling
Enige tijd geleden hebben veel ouders hun 

mening gegeven over onze school. Maar liefst 
86% van de ouders heeft aan de enquête 
meegewerkt. De deelnemers vertegenwoor-
digen 113 van de 131 leerlingen van onze 
school. De Noachschool komt uit op een gemid-
delde van 8.0. Een schitterend resultaat, waar 
we trots op zijn! 
 
De cijfers die we kregen;
1 maal een 5, 2 maal een 6, 11 maal een 7, 
4 maal een 8, 14 maal een 9 en 2 maal een 10.
Toen ik deze uitslag las was ik als directeur 
echt trots! De leerkrachten krijgen de hoogste 
score: een 8,5. De school staat bekend om de 
zorg voor iedereen. Onderwijs op maat voor 
alle leerlingen. Extra zorg voor kinderen die 
minder goed presteren, maar ook extra hulp 
voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn 
in de Dolfijngroep. Fijn om te zien dat ouders 
dit hoog waarderen. De begeleiding (zorg) van 
en voor de leerlingen krijgt van de ouders een 
8,3. 

De top 5 van wat ouders belangrijk vinden:
1. Begeleiding 

scoorde in 2007 een 7,8 en nu een 8,3
2. De leerkracht 

scoorde in 2007 een 8,3 en nu een 8,5
3. De sfeer 

scoorde in 2007 een 7,5 en nu een 8,0
4. Kennisontwikkeling 

scoorde in 2007 een 7,4 en nu een 7,7
5. Persoonlijke ontwikkeling

scoorde in 2007 een 7,2 en nu een 7,3

Met de uitslag van de enquête gaan we aan de 
slag. Als aandachtspunten voor onze school 
komen naar voren;
• De veiligheid op weg naar school
• Opvang na schooltijd
• Informatievoorziening over het kind (vooral 

in de onderbouw)
• Hygiëne en netheid binnen de school  
Dit zijn ook de aandachtspunten voor de 
andere scholen van onze vereniging TriVia. We 
gaan nogmaals serieus kijken naar de moge-
lijkheid om buitenschoolse opvang te reali-
seren. Binnenkort vindt een informatieavond 
plaats voor ouders die belangstelling hebben 
voor buitenschoolse opvang (BSO). 
De Ouder Tevredenheids Peiling is op onze 
vernieuwde website te vinden (onder het 
tabblad Informatie/Tevredenheidspeiling)
 
Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor uw 
kind kan een lastige keuze zijn. Graag gaan 



wij met u in gesprek om te kijken of de Noach-
school het voor u is. Op vrijdag 11 februari 
2011 bent u daarom van harte welkom op de  
open morgen van de Noachschool. We vinden 
het fijn u te ontmoeten en willen u graag de 
Noachschool ‘in bedrijf’ laten zien. Kom gerust 
een kijkje nemen in verschillende groepen 
en ‘Proef de Noachschool’. Als u na afloop 
meer informatie wenst om een goede keus te 
maken, plannen we met u een vervolggesprek. 
Op maandag14 februari 2011 is onze traditi-
onele inschrijfavond. We nodigen u van harte 
uit uw kind, als het voor 1 oktober 2012 
vierjaar wordt, op de Noachschool te komen 
inschrijven. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur 

bent u van harte welkom!
Natuurlijk kan de inschrijving ook op een 
ander moment plaatsvinden, mits uw kind de 
leeftijd van drie jaar heeft. Neem een kijkje 
op de website: www.noachschool.nl voor meer 
informatie over onze school.

De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik hoop 
u in maart weer mee te laten genieten van de 
actualiteiten op onze toch wel unieke school.

Hartelijke groeten,
Kees de Korte, 

directeur Noachschool

Wat ga je doen als… je handig bent met 
computers, je uit je werkkring terugtreedt, je 
een passie voor fotografie hebt en over een 
stevige portie positieve energie beschikt? Ik 
praat erover met Hans Ippel van het Kortge-
recht. 

Legolampjes op radiostroom
“Handig met computers”, schrijf ik op mijn 
aantekeningenblok. Hans is een technische 
man en deed de HTS in Dordrecht, richting 
elektronica. Die richting werd niet zo algemeen 
gekozen:  baggeren en weg- en waterbouw 
was meer in trek in Werkendam, Hans’ geboor-
teplaats. Hans was als kind al in de weer met 
lampjes van Lego. Heerlijk prutsen en uitpro-
beren, maar die batterijen… die waren zo gauw 
leeg. Hans bedacht dat een draadje naar de 
radio zou moeten kunnen, stroom is stroom. 
Zo werkte dat niet. De radio ging stuk en dat 
leverde hem een stevige reprimande van zijn 
vader op. Die radio was een kostbaar bezit in 
het tuindersgezin waar het bijhouden van de 
weerberichten van groot belang was. Maar de 
interesse voor elektronica was gelegd.  
In 1975 begon de 23-jarige Hans als elektro-
nicus bij SKF-ERC, een onderzoekscentrum in 
Nieuwegein van een Zweedse kogellagerfa-
briek. Hij ontwierp meet- en regelapparatuur 
voor de verschillende veelal zeer experimen-
tele testopstellingen. Met de opkomst van de 
computer aan het einde van de jaren 80 konden 
meer en meer testen op de computer gesimu-
leerd worden, waardoor er steeds minder elek-
tronica-ontwerpwerk overbleef.
Omdat computers ook zeer in zijn belang-

stelling stonden, maakte Hans in 1993 intern 
de overstap naar de computerafdeling. Daar 
maakte hij de overgang mee van één centrale 
computer met op de afdelingen een paar 
terminals voor algemeen gebruik naar de 
huidige situatie waarbij iedere medewerker 
over een eigen desktop en/of laptop computer 
beschikt.
In 2001 besloot SKF de kantoorautomatise-
ring uit te besteden en kwamen Hans en zijn 
collega’s voor EDS te werken. Een tijd van 
veel verandering brak aan: eerst nog een 

Hans Ippel Fotografie



jaar voor SKF in Nieuwegein gewerkt, toen 
anderhalf jaar vanuit Spijkenisse voor DOW 
Chemical, weer anderhalf jaar vanuit huis aan 
een project voor SKF wereldwijd en tenslotte 
bijna 5 jaar voor ABN-AMRO in Amstelveen. 
Inmiddels was EDS door HP overgenomen en 
moesten er mensen uit. Er werd een aantrek-

kelijke regeling geboden aan werknemers die 
vrijwillig wilden uittreden en dat leek Hans wel 
wat, mede omdat hij al langer plannen had om 
voor zichzelf aan de slag te gaan. 

Start van I2CT
In 2004 dreigde er een collectief ontslag 
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voor een flink aantal werknemers van EDS, 
waaronder Hans, waar EDS uiteindelijk geen 
toestemming voor kreeg. Maar als gevolg had 
Hans al wel zijn eigen bedrijfje opgericht: I2CT 
(Ippel Informatie- en Communicatie-techniek). 
Advies geven over aankoop van computers, 
software, printers, geheugens e.d. zowel 
aan particulieren als bedrijven, maar ook het 
inkopen en installeren van de apparatuur zijn 
de kernactiviteiten van I2CT. In een gesprek 
stemt Hans met de klant af wat er nodig en 
gewenst is aan hardware en software. Ook 
het stroomgebruik van de apparatuur wordt 
meegewogen. Dit leidt tot een advies. Hans 
kan de spullen ook leveren, de zaken instal-
leren, programma’s en bestanden overzetten 
en zorg dragen voor optimale communicatie 
tussen verschillende programma’s. “Tijdro-
vend werk, waarmee ik niet rijk word,” grinnikt 
Hans.

Rijk worden is ook duidelijk niet Hans’ grootste 
ambitie. Hans wil gewoon nog een aantal jaren 
nuttig bezig zijn met waar hij verstand van 
heeft. De interesse voor computers heeft Hans 
overgedragen op zijn zoon Sebastiaan, die al 
tijdens zijn studie informatica regelmatig voor 
SKF werkte. Nu onderhoudt Sebastiaan via 
I2CT de computers bij SKF die niet onder de 
kantoorautomatisering vallen, maar de testop-
stellingen aansturen, complexe metingen 
doen en berekeningen uitvoeren. Daarnaast 
moet een groot aantal verouderde databases 
omgebouwd worden naar de nieuwe standaard 
software en bij deze grote klussen kan Hans 
zich ook verdienstelijk maken. Sebastiaan 
doet het programmeerwerk en Hans kijkt naar 
de bedrijfsprocessen en legt zich toe op de 
rapportages. 
Zo is Hans na 8 jaar weer een beetje terug bij 
SKF als freelance medewerker samen met zijn 
zoon. 

Fotografie
“Van mijn passie voor fotografie heb ik onlangs 
mijn beroep kunnen maken,” schrijft Hans in 
de flyer waarin hij “Hans Ippel Fotografie” 
nader toelicht. Ik raak de draad een beetje 
kwijt. “Hans, we begonnen ermee dat je vrij-
willig uit je werkkring terugtrad. Ik denk dan 
aan: wat rustiger aan doen. Inmiddels praten 
we volgens mij over drie ‘banen’: adviseur en 
installateur van computers (I2CT), freelance 
procesautomatiseerder ‘in dienst van je zoon’ 
en nu dus: Hans Ippel Fotografie.” Hans kijkt 
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me enthousiast en gedreven aan: “Ja, het is 
allemaal heel leuk en ligt in elkaars verlengde. 
Maar bij fotografie ligt wel het meest mijn 
hart. Vooral omdat die fotografie ook (juist) 
inhoudt: het digitaal maken en bewerken van 
bestaand beeldmateriaal.” Ik zie de relatie met 
de computer weer en begrijp de passie. 
Hans vertelt: “Ik maak portretten, foto’s van 
huisdieren, auto’s, huizen, schepen, kortom 
van alles waar mensen aan gehecht zijn, waar 
zij dierbare herinneringen aan hebben. Denk 
ook aan het maken van pasfoto’s van mensen 
die de deur niet (makkelijk) uit kunnen, maar 
wel een identiteitsbewijs nodig hebben. Ik ga 
naar de mensen toe.”

Reportages van belangrijke gebeurtenissen 
zoals een bedrijfsfeest, een diplomering, maar 
ook een begrafenis zijn mogelijk. De laatste tijd 
wordt meer aandacht besteed aan het geven 
van een beeld van het leven van iemand bij 
zijn/haar afscheidsdienst. Een beeldreportage 
samengesteld met oude foto’s en muziek kan 
een waardevolle manier zijn om aan iemand 
terug te denken. 
Hoeveel oude foto’s liggen niet her en der in 
een la en hoeveel albums, keurig ingeplakt, 
zijn langzaamaan aan het vergelen? Hans laat 
prachtige voorbeelden zien van oude foto’s die 
digitaal zijn gemaakt en waarop weer zoveel 
meer te zien is dan op het origineel. Op deze 
manier kunnen albums ook digitaal gemaakt 

worden en meerdere keren worden afgedrukt 
(voor bijvoorbeeld de kinderen en kleinkin-
deren). Oude dia’s inscannen en tot een album 
bundelen, de vakantiefoto’s laten bewerken tot 
een mooi kijkdocument, Hans doet het graag 
voor u.     
Hans zegt het zelf zo: “Ik ben een perfectionist 
en wil dat u 100% tevreden bent met het eind-
resultaat. Ik maak gebruik van professionele 
apparatuur. Ik ben flexibel wat betreft tijdstip 
en de locatie van de werkzaamheden. En, 
zeker niet onbelangrijk, ik kan een gunstige 
prijs/kwaliteitsverhouding leveren.”

Mijn man, ook een Hans, met ook een foto-
grafie-passie, en deze Hans praten nog lange 
tijd verder over computerprogramma’s en de 
mogelijkheden. Er gaan details heen en weer 
die mijn pet te boven gaan. Duidelijk is wel: 
Hans Ippel neemt zijn passie heel serieus en 
wil zijn expertise graag voor u inzetten. Denkt 
u nu: “Hela, dat is een goed idee.”? Neemt u 
dan gerust contact op met: 

Hans Ippel Fotografie 
– 0345 641078 
– 06  13 88 38 06 
– www.hansippelfotografie.nl
– info@hansippelfotografie.nl

Jolanda Lemcke

Het was een echte kerstavond: donker en 
koud. De mensen kwamen al goed op tijd 
naar de Hervormde Kerk  op het plein bij het 
standbeeld van de ooievaars. Eigenlijk een 
mooi beeld, realiseerde ik mij toen ik vanuit 
het donker de sfeervol verlichte kerk binnen 
stapte. De mythe van de ooievaar die een 
kindje komt brengen en deze avond: het vieren 
van de geboorte van Christus.
Ds. Eisinga heet ons allen welkom. Het thema 
van de samenkomst is: Kerst…vol van hoop! 
Op de liturgie staat een plaatje van de ster 
en de drie wijzen die op weg gingen om een 
koningskind te verwelkomen. Zij waren vol 
hoop: de ster wees hen de weg naar iets 
heel bijzonders daar waren ze zeker van. De 
kern van de meditatie ging over de vierde 
wijze, die niet op het plaatje staat “…ook de 
vierde wijze had de bijzondere ster gezien 
aan de donkere hemel en ging op reis, naar 
de pasgeboren koning. Als geschenk nam deze 

wijze, hij wordt Artaban genoemd, drie edel-
stenen mee. Hij zou de andere drie treffen 
op de afgesproken plaats en vandaar zouden 
ze samen de lange tocht door de woestijn 
maken. Artaban is nog maar net vertrokken 
wanneer hij een zieke man aantreft. Hij blijft 

Kerstsamenkomst 24 december 2010



een poosje bij de man om hem te verzorgen.
Als hij enige tijd later verder reist en op de 
afgesproken plaats aankomt, zijn de andere 
wijzen al weg. Hij moet dus alleen verder en zal 
zélf voor kamelen en andere benodigdheden 
moeten zorgen om door de woestijn te trekken. 
Hij verkoopt een edelsteen om kamelen te 
kunnen kopen. Eindelijk, na een moeizame 
reis, komt Artaban in Bethlehem aan. Hij hoort 
van een vrouw dat zijn collega’s inderdaad 
geweest zijn, dat ze ene Jozef en Maria 
bezocht hebben en hen hebben overladen met 
kostbare geschenken. De vrouw weet ook nog 
te vertellen dat de mannen daarna vertrokken 
zijn en dat ook Jozef en Maria hals over kop 
weggegaan zijn – naar Egypte, werd gezegd.
Nog voor de vrouw is uitgesproken komen 
er soldaten in het dorp. Ze beginnen aan de 
vreselijke opdracht die ze van Herodes kregen: 
alle kinderen onder de twee jaar van het leven 
beroven. De vrouw vlucht naar binnen. Artaban 
gaat voor de deur staan. Als een soldaat naar 
binnen wil gaan, houdt hij hem een edelsteen 
voor en zegt:  “Hierbinnen is niemand, wees 
zo verstandig om weg te gaan…” Artaban zet 
zijn eigen leven op het spel en redt de vrouw.
Daarna zwerft hij eerst naar Egypte en dan 
verder de wereld over, maar de koning der 
Joden vindt hij niet. Hij is oud geworden en 
grijs, uitgeput en moe en nog altijd heeft hij zijn 
doel niet bereikt. Een laatste keer gaat hij naar 
Jeruzalem. Daar is het onrustig. Een voorbij-
ganger vertelt hem dat er mensen gekruisigd 
worden. Eén van hen, omdat Hij God lasterde 
en zich koning van de Joden heeft genoemd.
Artaban voelt even weer het oude vuur oplaaien, 
de hoop die hem jaren geleden op reis deed 
gaan. De koning van de Joden, zou hij hem nu 
eindelijk gevonden hebben? Misschien kan hij 
deze ter dood veroordeelde vrijkopen met zijn 
laatste edelsteen, die hij al die jaren bij zich 
gedragen had. Op weg naar de stadspoort ziet 
hij opeens hoe een troep soldaten een meisje 
aan de haren meesleept. Het meisje kijkt hem 
in het voorbijgaan wanhopig aan en smeekt: 
“Help me, ze gaan me als slavin verkopen!”
Artaban staat even in tweestrijd, maar 
neemt toch zijn laatste edelsteen, geeft hem 
aan het meisje en zegt: “Hier, je bent nu 
vrij. Het is de laatste schat die ik gekoes-
terd en bewaard heb om aan mijn koning 
te geven. Hij is voor jou.” Op dat moment 
sterft Jezus, de koning van de Joden, aan het 
kruis. Het wordt donker, de aarde beeft. Een 
steen raakt los van de poort waar Artaban 
onder staat, treft Artaban, en ook hij sterft. 
Zo komt er een einde aan de reis van de 

vierde wijze. Hij dacht dat hij zijn doel niet 
bereikt had, dat zijn missie mislukt was en zijn 
geschenken nooit bij de Koning waren aange-
komen. Maar hij had het mis. Zijn geschenken 
waren aangenomen. Want over zijn hulp aan 
de mensen die zijn hulp nodig hadden, zegt 
de Heer: “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u 
dit voor een van deze geringste broeders van 
Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” 
Door zijn naasten te helpen heeft de vierde 
wijze zijn rijkdommen gegeven aan de Koning 
der koningen, die zelf stierf om de mensen te 
redden, te redden uit de macht van het kwaad.”
Wat een prachtig verhaal, ik kende het niet. 
Als koor gaan we weer staan. We zingen 
“Heerlijk klonk het lied der eng’len” en ik besef 
dat wij hier allemaal iets van Artaban in ons 
hebben als we de buren helpen, als we samen 
zingen en daar samen van genieten, als we 
een bemoedigende kaart sturen, gezellig-
heid en warmte bieden tijdens een kerstdiner 
of een kopje koffie met elkaar, als we vrijwil-
ligerswerk doen (en staat ons dorp daar niet 
bol van?), als we gewoon mensen onder elkaar 
zijn, mensen onderweg in het leven.
“Wat is dan nodig voor onderweg? Aandacht, 
barmhartigheid, doorzettingsvermogen, 
vertrouwen, hoop, de handen uit de mouwen 
steken, overgave en volhouden, ook als het 
doel onbereikbaar lijkt. Op weg gaan, mét 
onze rijkdommen. Ga dus op weg, vol hoop, 
vertrouw op God en geef je rijkdommen aan 
Jezus door ze te delen met de mensen om je 
heen. Breng zo vrede op aarde, licht in het 
donker,” zo besluit dominee Van den Berg-de 
Haan haar meditatie. 
Een hoopvol idee: er zijn voor elkaar is genoeg. 
Daar hoeven niet altijd grote woorden, indruk-
wekkende gebouwen of regels en voor-
schriften bij. De kerstsamenkomst laat dat 
ook ieder jaar zo goed zien: dan gaan mensen 
uit verschillende kerken samen, dan komen 
er ook mensen van buiten de kerk. Allemaal 
verschillend, maar wat we delen met elkaar is 
het contact onderling, de rijkdom van er zijn 
voor elkaar en de hoop. 
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Het adres voor huidverzorging,  
advies over voeding en gezondheid 

voor man en vrouw. 
 

U kunt bij ons terecht voor: 
vitaliteittest, bach remedies,  

cosmic flower remedies, 
E.F.T., bruidsmake-up, 

harsen, epileren,  
en nog veel meer. 

 
Voor inlichtingen: 
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- patroonpapier, schoudervullingen, etc. 
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- en ook: gebruikte naaimachines van  
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Internet:     www.blitterswijksuzuki.nl 
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In de vorige Klepper heb ik al geschreven 
dat we iets vroeger in de tijd dan voorheen, 
namelijk begin oktober naar Roemenië geweest 
zijn. Achteraf had dit toch wat nadelen. 

Spullen
Zo heeft de jeugdvereniging van de Pauluskerk 
met de dankstond weer een soort  schoenen-
doos actie gehouden, maar die dozen moeten 
nu blijven staan tot later. De opbrengst van hun 
actie was weer heel goed. Veel schoolspullen 
zoals schriften, pennen, potloden, kleurboeken 
en viltstiften werden bij elkaar gebracht en in 
bananendozen bij ons gebracht. Wij gaan dit – 
net als voorgaande jaren- weer naar scholen 
in Roemenië brengen. Als onze gezondheid het 
toelaat zullen we in maart of april weer gaan. 

Ook bracht iemand vijf mooie, wollen dekens. 
Ze zei: “Neem deze maar mee naar Roemenië, 
want nu wordt het daar koud.” Helaas ze zullen 
nog even moeten wachten. 
We hebben wel meegemaakt dat 
zigeunervrouwen bij het uitdelen 
van de spullen in Roemenië om 
een paar dekens vochten. Er 
kwamen kinderen op blote voeten 
door de sneeuw om hun moeder 
te helpen trekken aan een deken. 
De sterkste ging ermee vandoor. 
Uit Zijderveld belde iemand op en 
zei: “Bikker, als je weer kinderen 
gaat halen voor de kerst, bij ons 
kan je er weer twee brengen, hoor. 
Wij vonden het altijd zo gezellig.” 
Vaak mochten die kinderen, die ik 
in het verleden wel meenam, op 
tweede kerstdag in de kerk van 

Zijderveld en in Heicop en Huis ter Leede gaan 
zingen. Op zo’n moment, als zo’n mevrouw 
belt, dan zegt mijn hart: “Ga maar een groepje 
kinderen halen,” maar mijn gezond verstand 
zegt:”Niet doen, niet in de winter. Daar ben je 
te oud voor geworden. Laat het maar aan de 
jongeren over.” Maar ja, die jongeren doen het 
niet, die hebben het te druk, denken ze.    

Bedstede
Wij missen de kinderen zelf ook, juist in de 
kerstperiode. Hoewel het al een paar jaar 
geleden is dat we ze voor het laatst met kerst 
hier hadden. Als je bij ons boven komt dan 
zie je daar zeven éénpersoonsbedden staan 
en twee bedsteden, waar elk twee kinderen in 
kunnen slapen. We kunnen wel tien kinderen 

en een leidster herbergen. 
Er zullen in Schoonrewoerd nog 
maar weinig woningen zijn die nog 
bedsteden hebben. Waarschijnlijk 
zijn bij ons die bedsteden gebouwd 
tegelijk met het huis in 1845. Er 
hebben al ontelbare keren kinderen 
in die bedsteden geslapen. Of de 
bovenmeesters die hier voor meester 
Korevaar gewoond hebben (meester 
Zeebuit en meester Wildschut) zelf 
kinderen hadden, is mij niet bekend. 
Maar meester Korevaar heeft hier 
veertig jaar gewoond en had vijf 
kinderen. Ook zijn kleinkinderen 
zullen best eens gelogeerd hebben. 
Wij wonen hier nu zelf al vele jaren. 
Eerst met een gezin met ook vijf 

kinderen en later kwamen er kleinkinderen 
en Franse, Poolse, Slowaakse en Roemeense 
kinderen. 

Te vroeg naar Roemenië geweest



Ik denk weer terug aan onze reis in oktober, 
aan het ziekenhuis dat we bezochten, waar 
de kinderen niet meer gehaald werden door 
hun moeder. Waar kinderen verbleven die 
ongewenst waren en die hun moeder niet eens 
kennen. Niemand wil ze hebben. Ze worden 
naar een kindertehuis gebracht voor kinderen 
van nul tot drie jaar en daarna naar een tehuis 
voor vier tot en met zestien jaar. Daarna 
moeten ze maar zien. Heel vaak gaat het om 
zigeunerkinderen.
Verscheidene jaren geleden had ik negen 
kinderen en een leidster meegenomen naar 
Nederland voor drie tot vier weken. Het was de 
bedoeling dat er twee bij ons zouden logeren 
en de anderen zou ik proberen ‘uit te venten’ 
bij mensen op Zijderveld en Schoonrewoerd 
die al eerder kinderen te logeren hadden 
gehad. Dat liep anders, een aantal gezinnen 
was op vakantie en bij een ander kwam het nu 
niet gelegen. Ik kwam weer terug bij mamma 
Bikker met zeven kinderen met grote, donkere, 
vragende ogen. Zij hadden weinig begrepen 
van mijn zoektocht, ze kunnen mij immers niet 
verstaan. Drie weken lang toverden we ons 
huis om in een kindertehuis.

Schoolmeubilair
Onlangs belde meneer Van de Plas, directeur 
van de basisschool Eben-Haezer uit Leerbroek. 
Hij zei: “Bikker, we hebben wat voor je, kom 
maar eens kijken.” Ik naar hem toe en daar 
vertelde hij:”Laatst hebben we op een dvd, die 
je ons had gegeven, gezien dat je op een school 
in Roemenië komt waar ze nog van die oude, 
houten schoolbanken hebben. Wij krijgen 
nieuw meubilair op school. Jij mag al ons 
bestaande meubilair hebben voor Roemenië, 
maar het moet wel op korte termijn weg.”  Ik 
werd er een beetje verlegen van, maar dacht al 
snel: Hoe krijg ik dit in Roemenie? Zelf kan ik 
dit niet vervoeren. Het waren genoeg meubels 
voor twee kleine schooltjes. 
Eerst naar Oost Europa Zending gebeld, 
die wilden het wel brengen, maar rekenden 
daarvoor de volle vrachtkosten. Toen gebeld 
naar Hulp Oost Europa in Barendrecht, 
hetzelfde verhaal. Ik ben met hangende 
pootjes terug gegaan naar Leerbroek en heb 
meneer Van de Plas gemeld dat ik de vracht-
kosten niet kon betalen. Hij heeft toen zelf nog 
gebeld naar een organisatie die het meubilair 
mogelijk voor Afrika zou willen hebben. Maar 
ook hier moesten de transportkosten worden 
betaald. Alles is nu weggehaald, ik weet niet 
door welke organisatie en met welk doel.       

Christelijke scholen
In oktober 2009 was het 125 geleden dat de 
school in Leerbroek een christelijke school 
werd. Ter gelegenheid van dit jubileum is er 
een dvd uitgegeven waar veel leerlingen van 
vroeger op staan. Ook mijn vader zat in die 
tijd daar op school, maar hij staat niet op 
de dvd. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 
de Noachschool een christelijke school werd. 
Voor die tijd was het een openbare school, alle 
gemeentescholen in die tijd waren openbare 
scholen. Er kwam heel wat voor kijken om van 
een openbare school een christelijke school te 
maken. Daartoe moest een verzoek gedaan 
worden bij de koning.
In 1891 stichtte de Gereformeerde kerk hier 
op het dorp een christelijke school. Men moest 
zelf een schoolgebouw laten bouwen zonder 
subsidie van het rijk. De school was dus van 
het schoolbestuur en van de kerk. Zo hadden 
we in 1891 een christelijke en een openbare 
school op Schoonrewoerd.
In 1911 werd er via de Hervormde kerk een 
aanvraag ingediend bij de koning om christe-
lijk onderwijs te mogen geven in de gemeen-
teschool/de openbare school. Dit werd 
toegestaan, het schoolgebouw bleef van de 
gemeente. Er is geen inwoner meer op ons 
dorp die de omschakeling naar twee christe-
lijke scholen heeft meegemaakt. Cor de Leeuw 
(98) en Lena van Klei (97) zijn de oudsten die 
hier in Schoonrewoerd op school zijn gegaan. 
Ze weten er niet veel meer van. We hebben 
een oude schoolfoto uit 1920 waar zij opstaan 
met meester Wildschut. 
Voor de verhalen van vroeger moeten we naar 
iets jongere ouderen. Er zijn nog schoolfo-
to’s met Dirk den Braber en Hans van Beek, 
Teuntje Weverwijk, Dikky van Dijk, Jo Kros, die 
allemaal de 80 zijn gepasseerd. Ik zal hen nog 
eens benaderen om hun herinneringen op te 
tekenen. 

Dhr. Bikker.
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1e rij: Maaike ’t Lam, Nel van Haarlem, Aagje Bruynes, Klazien Middag, Riek de Jong, Teuntje van 
Weverwijk. 2e rij: Jans Keppel, Aartje van der Giessen, Dikkie Hamerpagt, Ada de With, Marie den 
Besten, Joke van Klei. 3e rij: Jan Morelisse, Thomas van de Berg, Dick van Vliet, Jo van Vuren, 
Tinus Spiegelaar, Aart den Hartog, Arie Kortlever, Teunis van Aalst

1e rij: Fie van Klei, Corry van Ooijen, Corry Verrips. 2e rij: Klaas Brouwer, Hans van Beek, Teunis 
Benschop, Aart van Weverwijk, Kees Burggraaf. 3e rij: Corry van de Berg, Janna van der Heiden, 
Pietje van de Giessen, Jansje de Jong, Nel ’t Lam, Sientje Bogaard, Janny van Vuren
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ACTIVITEITENKALENDER

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

 
Ka lverweg  1a  (ach te r  he t  ca fé )  
SCHOONREWOERD te l .  0345-641208  

februari
heel februari  Foto-expositie ‘Langs de kust’, De Schaapskooi

Organisatie Natuur- & Vogelwacht
10 februari  Informatie ochtend nieuwe leerlingen, Ichthusschool ‘De Regenboog’
10 februari  Dialezing ‘Franse Nationaal Park: de Mercantour’, De Schaapskooi

Organisatie Natuur- & Vogelwacht
11 februari  Informatie ochtend nieuwe leerlingen, Noachschool
14 februari 19:00 - 20:30 uur Inschrijfavond nieuwe leerlingen, Ichthusschool ‘De Regenboog’ & Noach-

school
23 februari  Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
24 februari  Dialezing ‘Het (nest)leven van de gierzwaluw’, De Schaapskooi

Organisatie Natuur- & Vogelwacht

maart
10 maart  Dialezing ‘Aldabra, atol in de Indische Oceaan’, De Schaapskooi

Organisatie Natuur- & Vogelwacht
23 maart  Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

april
2 april 14:00 - 17:00 uur Verkoopmiddag Ouderenkontakt, in het dorpshuis
27 april  Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

mei /juni
6-11 juni  Feestweek 100 jaar Noachschool, met reünie op 11 juni



  


